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Földrengéskárosultak mentését gyakorolták
Felkészült a vészhelyzetekre a Körös Mentôcsoport
Kétnapos katasztrófavédelmi gyakorlatot tartott a Körös Mentôcsoport április 13–14-én Békéscsabán, melynek célja, hogy a Békés megyei
speciális mentôk teljes állománya felkészüljön
egy esetleges közepes erôsségû földrengés okozta katasztrófa kárelhárítási, mentési és egészségügyi feladatainak ellátására. A felkészülés alkalmával vízi és víz alatti mentést, kutyás kutatást, tûzoltási feladatokat, illetve helyreállítási
munkálatokat is végrehajtottak a mentôcsoport tagjai. A bemutatóval egybekötött gyakorlatra a nemzetközi segítségnyújtás keretében
román speciális mentôszervezetek is érkeztek
Arad megyébôl.

A

Békés megyei közgyûlés közel két éve döntött arról, hogy támogatja a
Körös Mentôcsoport létrehozását. Mindezt azzal a céllal tette, hogy olyan speciális
rendeltetésû, civil alapokon
szervezôdô mentôcsoport
létrejöttét segítse Békés megyében, amely alkalmas különbözô mentési tevékenységek végrehajtására Magyarországon és külföldön
egyaránt. A csoport elsôsorban az ár- és belvízi, valamint a rendkívüli idôjárási
veszélyhelyzetekbôl adódó

mentési szakfeladatok ellátására alkalmas, melyet az elmúlt esztendô során többször is bizonyított, ugyanis
segítséget nyújtott a borsodi
árvízi védekezésben és a
nyírségi viharkár-felszámolásban is. Emellett az alakulat búvárraja a rendôrséggel
és a tûzoltósággal együttmûködve rendszeresen végez vízfelszín alatti és feletti
kutatási-mentési feladatokat
a megye folyószakaszain.
A mostani katasztrófavédelmi gyakorlatnak az volt a
fô célja, hogy egy esetleges,

Békéscsabán bekövetkezô,
Richter-skála szerinti 7,2-es
erôsségû
földrengésbôl
adódó veszélyhelyzet adta
kihívásokra megfelelôen
felkészüljön a Körös Mentôcsoport állománya. Ezért
a gyakorlat elôre beállított
helyszínein olyan életmentési, kutatási, tûzoltási feladatokat hajtottak végre a speciális mentôk, amelyekkel a
földrengés sújtotta övezetben hatékonyan nyújthatnak
segítséget a bajba jutott lakosság részére.
A gyakorlaton részt vett
Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Közgyûlés és a megyei védelmi bizottság elnöke, akinek
köszöntô szavait követôen
vette kezdetét a gyakorlat. Az
elnök nyitó beszédében kiemelte, hogy a Körös Mentôcsoport a megyei összefogást szimbolizálja, melyet jól
példáz, hogy olyan önkéntesek teljesítenek benne szolgálatot, akik nem sajnálják
erre feláldozni saját idejüket
és akár saját pénzüket sem.
– Katasztrófahelyzetek
egyik pillanatról a másikra

A megyei összefogás szimbóluma a speciális mentôcsapat
kialakulhatnak, melyekre lehetôség szerint fel kell készülni. Fontos, hogy Békés
megyében mûködjön egy
olyan speciális mentôcsoport, amely képes megoldani azokat a helyzeteket, ami-

kor az emberek segítségre
szorulnak. Bízom abban,
hogy a megelôzés területén
sok feladatot el tudunk végezni, azonban mindig
szükség lesz arra, hogy a védekezésben is megfelelôen

a KMNP a területileg érintett településekkel (így Szabadkígyóssal, amelynek Balogh József a polgármestere)
nem egyeztet, „hatóságot
játszik”. Az igazgató a vádakat visszautasította, és elmondta: csak olyan jogköröket gyakorolnak, amiket a
törvény biztosít számukra.

S

zópárbajjal indult a megyegyûlés április 15-ei
ülése Békéscsabán. Elôbb a
szocialista kormányzati idôszak minôsítése kapcsán alakult ki vita Sára Csaba és Tolnai Péter fideszes, valamint
Varga Zoltán MSZP-s képvi-

Zárszámadás:
stabil és kiegyensúlyozott
a költségvetés

selôk között, majd az odavissza mondogatás a megye
természetvédelmi állapotáról szóló beszámolót követôen élesedett ki. Ekkor Balogh József (Fidesz–KDNP)

úgy nyilatkozott: Tirják
László, a Körös–Maros
Nemzeti Park (KMNP)
igazgatójának elôadása csak a
szépet mutatja, míg egyebek
mellett arra nem tér ki, hogy

Nemcsak a múlt esztendô
költségvetésérôl, de a 2006–
2010 közötti ciklus pénzügyi-vagyoni helyzetérôl is
átfogó képet nyújt a megyei önkormányzat és intézményeinek 2010. évi zárszámadása.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON "

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON "

Megállapodás
a Mercedes gyárról

Zárszámadás: stabil a költségvetés
Július 1-jétôl közoktatási feladatokat
vesz át a megyei önkormányzat, pályázattal támogatják
a fogyatékkal élôk
sportrendezvényeit
és elfogadták a 2010.
évi zárszámadást.
Többek között ezekrôl is döntöttek a
megyei képviselôtestület ülésén.

helyt tudjunk állni. Ennek
érdekében a megyei közgyûlés az idén hárommillió
forinttal támogatja a speciális
egység mûködését – hangsúlyozta Farkas Zoltán.

Dr. Zombor Gábor kecskeméti polgármester és Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke

E

gyüttmûködési megállapodás jött létre a Békés Megyei Önkormányzat
és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
között azzal a céllal, hogy
összehangolják mindazon
tevékenységeket, amelyek

eredményeként a településen létrejövô Mercedes
gyár, a hozzá kapcsolódó
beszállítók, valamint a két
megye gazdasági szereplôi
megfelelôen képzett munkaerôhöz juthatnak.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON "
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Medgyesegyháza:
a dinnyetermesztés központja
Medgyesegyháza leginkább a dinnyetermesztésérôl híres, a város és környéke adja a hazai
dinnye kétharmadát. A négyezer lelkes település 2009-ben kapott városi rangot. A tavaly októberi önkormányzati választáson Ruck Márton
nyerte el a polgármesteri széket. Mivel ô a megye közéletében kevésbé ismert, ezért elôször
rövid bemutatkozást kértünk tôle.
– Bár politikai pályafutásomat tavaly októberben
kezdtem, az önkormányzat
mûködését jól ismerem, hiszen hat évig Medgyesegyházán az önkormányzat pályázatain, projektjein, beruházásain dolgoztam, azt
megelôzôen pedig tíz évig
Medgyesbodzáson végeztem ugyanezt a feladatot.
– Milyen adottságokkal rendelkezik településük?

ja, a település és környéke
adja a hazai termesztés kétharmadát, és ennek nagy része exportra kerül. Ez forintban számolva évente
hatmilliárd forintot jelent.
– Mennyire kiépített a város
infrastruktúrája?
– A szennyvízhálózat kivételével valamennyi közmû elkészült. Ennek megépítése lesz az elkövetkezô
évek legnagyobb feladata.

– Medgyesegyháza adottságai elsôsorban a mezôgazdaságnak kedveznek, a termôföld minôsége 20 és 40
aranykorona között változik, de az komoly elônyt jelent, hogy homokos és feketeföld egyaránt elôfordul,
így valamennyi növényi
kultúra jól termeszthetô.
Medgyesegyháza a hazai
dinnyetermesztés központ-

A 700 millió forintos beruházásra reményeink szerint
hamarosan elnyerjük a támogatást. A választási ciklus
másik nagy projektje a közel
félmilliárdos ivóvízminôség-javító program lesz.
– Ez évre milyen terveket fogalmaztak meg?
– Az új testület mély válságban vette át az önkormányzat vezetését. Az idei

2011. ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Megye Területrendezési Terve módosításának
megindításáról

A

Ruck Márton
költségvetési terv tárgyalásakor, az elsô fordulóban
118 millió forint hiány mutatkozott. Az állami normatíva 60 millió forinttal csökkent, egymilliárd fölötti
költségvetési fôösszegnél 15
százalékos hiány kezelhetô
lett volna. A gondot az jelentette, hogy a tavalyi költségvetésben 27 millió forint
mûködési hiány volt, amit
ez elôzô testület nem kezelt.
Ebbôl adódóan októberre
kiürült az önkormányzat
kasszája, az év utolsó két
hónapjára minden beszerzést és beruházást le kellett
állítanunk. A problémát súlyosbította, hogy szabálytalan mûködés miatt mintegy
25 millió forint állami normatívát vissza kellett fizetnünk. Ebben a helyzetben
az önkormányzat idei fô
célja, hogy a költségvetését
rendbe tegye.
– Milyen a kapcsolatuk a
megyével?
– Igen hasznosnak tartom a megye által szervezett
polgármesteri találkozókat.
Meglátásom szerint közösek az érdekeink, a megyei
fejlesztésekbôl mi is profitálunk, illetve a település fejlesztései a megyét is gazdagítják – fejezte be nyilatkozatát Ruck Márton.

területfejlesztésrôl és területrendezésrôl szóló törvényben megállapított kötelezettségének eleget téve a Békés
Megyei Önkormányzat 2005-ben alkotta
meg Békés Megye Területrendezési Tervérôl szóló rendeletét, összhangban az akkor hatályos Országos Területrendezési
Tervvel. 2008-ban az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatára, átfogó
módosítására került sor. Az errôl szóló
2008. évi L. törvényt az Országgyûlés
2008. június 9-én fogadta el. Az országos
terv módosításáról szóló törvény a megyei
önkormányzatokat arra kötelezte, hogy a
hatályos megyei területrendezési terveket
– a megváltozott országos tervvel történô
összehangolás céljából – módosítsák.
A törvényben elôírt kötelezettségének
eleget téve a Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlése 2011. februári ülésén
döntött a megyei terv módosításának
megindításáról. A megyei területrendezési terv módosításának célja Békés megye hatályos területrendezési tervének
összehangolása az Országos Területrendezési Tervvel, a jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való
megfeleltetés, a megvalósult és tervezett
elemek tervben történô szerepeltetése.
A területrendezési tervek az ország, illetve egyes térségek nagy távlatú mûszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erôforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a
mûszaki-infrastrukturális hálózatok öszszehangolt elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét, optimális hosszú
távú területi szerkezetét. A tervek a fentiekkel kapcsolatban szabályokat állapítanak meg, amelyeket a településrendezé-

si tervek készítése során alkalmazni kell.
A területrendezési tervek egyebek mellett a településrendezési tervekben megállapított szabályozás révén érvényesülhetnek.
A terv tartalmát, egyeztetésének és elfogadásának rendjét az erre vonatkozó
jogszabályok részletesen szabályozzák. A
tervezés és egyeztetés ütemezése szerint,
miután elkészül az egyeztetési dokumentáció, várhatóan ez év július közepén
kezdôdik meg a terv széles körû egyeztetési eljárása. Ennek keretében véleményt
nyilváníthatnak majd mindazon szervek,
amelyek a jogszabályok alapján erre jogosultak. A terv egyeztetési dokumentációja – a megye nyilvánossága számára is
elérhetô módon – közzétételre kerül,
társadalmi egyeztetés céljából. Az egyeztetési eljárás megindítását megelôzôen a
terv elérhetôségérôl, a vélemények eljuttatásának módjáról a megyei önkormányzat újabb tájékoztatást fog közzétenni.
Békés Megye Területrendezési Terve
módosításának költségei a Békés Megyei
Önkormányzat saját forrásából és a Belügyminisztérium által a területrendezési elôirányzat terhére a Békés Megyei
Önkormányzat részére nyújtott 11,2
millió forint vissza nem térítendô támogatásból kerülnek finanszírozásra.
Az érdeklôdôk a hatályos Országos Területrendezési Tervet a VÁTI Nonprofit
Kft. internetes weboldalának (http://
www.vati.hu) „Területrendezés” megnevezésû menüpontja alatt, a hatályos megyei területrendezési tervet a Békés Megyei Önkormányzat internetes weboldalának (http://www.bekesmegye.hu) „Területfejlesztés” megnevezésû menüpontja alatt tekinthetik meg.

Megállapodás a Mercedes gyárról
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

A munkaerôpiacot, a szakképzést, valamint a közlekedést egyaránt érintô szerzôdést április 12-én írta alá
Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyûlés elnöke és dr.
Zombor Gábor polgármester. A megállapodáson belül
hangsúlyos szerep jut a szakképzésnek, illetve a Kecskemét és Békés megye szakképzô intézményei közötti
együttmûködésnek.
Farkas Zoltán a megállapodással kapcsolatosan elmondta: – Próbálunk hatékonyan közremûködni abban, hogy a kecskeméti Mercedes-beruházáshoz hozzákapcsoljuk a Békés megyei
munkavállalókat. Korábban
például felméréseket végeztünk arról is, hogy megyénkbôl minôségbiztosítási szempontból milyen vállalkozások közremûködhetnének majd a gyár beszállí-

tójaként, ugyanis fô feladatunknak tartjuk annak elérését, hogy térségünkbôl ne
kelljen munkavállalás miatt
elvándorolni.
Az aláíró felek abban is
megállapodtak, hogy segítik
egymást a munkahelyek
megközelíthetôsége érdekében a közösségi közlekedés feltételeinek javításában
is. Ezért a Békés Megyei

Önkormányzat együttmûködést kezdeményez a Békés megyei közösségi közlekedésben érintett szervezetekkel, Kecskemét városa
pedig támogatja, hogy elkészüljön az a megvalósíthatósági tanulmány, amely hatással lehet az M44-es út
Kecskemét és Tiszakürt közötti szakaszának mielôbbi
kiépítésére.
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Zárszámadás: stabil a költségvetés
Közoktatási feladatokat vesz át a megye
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Farkas Zoltán elnök szerint
az államháztartásból származó bevételek alakulásáról
talán a legbeszédesebb adatok, hogy négy év alatt az illetékekbôl 2,1 milliárdról
1,1-re, a személyi jövedelemadóból 2,8 milliárdról
332 millióra csökkentek az
önkormányzat bevételei.
Fontos eredményként értékelte, hogy a Békés Megyei
Önkormányzat költségvetése ezek ellenére is mindvégig stabil és kiegyensúlyozott tudott maradni. A
2010. évi pénzmaradvány
9,4 milliárd forint, és az elnök szerint az utóbbi években megvalósult beruházások egyértelmûen bizonyítják, jól döntöttek a kötvénykibocsátáskor.
Gajdos Attila (Jobbik) képviselô megjegyezte, hogy
mivel a 2010-es évi költségvetés elfogadásakor még
nem volt tagja a testületnek,
ezért bírálatot nem fogalmaz
meg róla. Pozitívumként
azonban elmondta: – A zárszámadásból is látható, hogy
az elmúlt kormányzati ciklusban brutális elvonások érték az önkormányzati rendszert, és ezt sikeresen átvészelte Békés megye.

Fogyatékkal élôk sportját
támogatják
A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen 2011-ben
is támogatja az önkormányzat a fogyatékkal élôk sportrendezvényeit, a költségvetés februári elfogadásakor
2,35 millió forintos keretet

állapítottak meg erre a célra.
A mostani megyegyûlésen
arról döntöttek, hogy ebbôl
1 millió forintot pályázat útján osztanak ki. Az esélyegyenlôséget szorgalmazó,
vissza nem térítendô támogatásra olyan Békés megyei
intézmények, sportszervezetek és civil szervezetek jelentkezését várják, amelyek
a megye fogyatékkal élô lakosai részére sporteseményt
szerveznek, számukra rendszeres szabadidôs sporttevékenységi lehetôséget biztosítanak. A beadás határideje
2011. április 30., a részletes
kiírás a www.bekesmegye.
hu oldalon olvasható.

Harruckern révén veszi
majd át a megye, ugyancsak
július 1-jétôl. Az oktatási
centrumnak Orosházán
2009 óta már van telephelye,

használatában lévô Tudáspark 2014 januárjától a megye tulajdonába kerül, és a
város 2011. májusig elvégzi a
telekmegosztást.

Nem hagynak fel például
elôre hozott beruházásaikkal, ezúttal egyebek mellett
a megye két szociális centruma fôzô-, tálaló és mele-

semmilyen kedvezményben
nem részesülnek. Így azután, hogy szeptember és december között közel kétszáz
gyermeket támogattak, most

Közoktatási feladatokat
vállal át a megye
Két település önkormányzata jelezte a megyei önkormányzatnak, hogy önként
vállalt feladata ellátását a továbbiakban nem tudja folytatni, azt át kívánja adni neki. A megyei testület úgy határozott, hogy a Battonyai
József Attila Mûvelôdési
Központ és Alapfokú Mûvészeti Iskola mûvészetoktatási feladatait idén július 1jétôl két intézménye, a Harruckern János, illetve a Hunyadi János Közoktatási Intézmény útján látja el, mivel
az érintett iskolákban lehetôség van valamennyi mûvészeti ágban alkotó gyerekek fogadására. Az idei tanév statisztikai jelentése szerint 167 tanulója van a határ
menti város iskolájának.
Az orosházi Ügyviteli
Szakképzô Iskola feladatait a

2011-ben is támogatja a testület a fogyatékkal élôk sportrendezvényeit
az egykori Mezgé, ahol azóta közel 200 millió forintos
fejlesztést hajtottak végre, a
tanulói létszám pedig 700ról 1084-re emelkedett. Az
ún. Tudásparkban például
autós vizsgapályát alakítottak
ki. Most ezzel az ingatlannal
kapcsolatban is döntött április 15-én a közgyûlés: megállapodást köt a tulajdonos
Orosházával, hogy a megye

Két, a Vidékfejlesztési
Minisztérium fenntartásában lévô iskola közoktatási feladatainak intézményrendszerébe fogadásáról pedig szándéknyilatkozatot fogadott el a testület. Így a méretgazdaságos, széles skálájú,
a munkaerôpiac elvárásaihoz igazodó képzô központok kialakulása, a közpénz
hatékony felhasználása érdekében abba illeszthetik a
kétegyházi VM Középiskola, Mezôgazdasági, illetve a
gyomaendrôdi Bethlen Gábor Szakképzô Iskola és
Kollégium feladatait.

gítôkonyhájának rekonstruálását végzik, továbbá
szolgálatilakás-program
megvalósítását tervezik.

Senki ne üljön üres hassal
az iskolapadba
Újabb diákok étkezési támogatásáról döntött a felelôs
Humán Ügyek Bizottsága,
amely a testület elôtt ismertette: a megyei fenntartású
iskolák nehéz anyagi körülmények között élô tanulóinak iskolai étkeztetését tá-

a január 1. és május 31-ig
terjedô idôszakra vonatkozóan 334 harruckernes, hunyadis és Farkas Gyulá-s fiatal számára teremtenek lehetôséget arra, hogy semmiképpen ne kelljen üres hassal
az iskolapadba ülniük.

Megyei aljegyzôrôl
döntöttek
A megyegyûlésen a megyei
aljegyzôi állás betöltésére
érkezett pályázatok eredményérôl is döntöttek. A testü-

Folytatódik a növekedésorientált
program

Az orosházi Ügyviteli Szakképzô Iskola feladatait a Harruckern János Közoktatási Intézmény veszi át

A 2008-ban hazánkat is elért
pénzügyi-gazdasági válságra
válaszul dolgozta ki a megye
Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programját
(NGP), amely a megszorítások helyett a gazdaságélénkítést tûzte maga elé célul. Eddigi tevékenységérôl
és további terveirôl az NGP
nyolc aktív munkacsoportja
a megyegyûlésen számolt
be. Farkas Zoltán elmondta: a program egyes elemeit
ezután is folytatni akarják.

Kónya István alelnök, Farkas Zoltán elnök és dr. Dávid Sándor fôjegyzô
mogatja a megye 20–90 százalék közötti mértékben,
köztük olyanokat is, akik a
hatályos jogszabályok szerint

let dr. Csarnai Juditot nevezte
ki a tisztségre, aki május 1jétôl segíti dr. Dávid Sándor
fôjegyzô munkáját.

Békés Megye Képviselô-testületének Közlönye, Békéscsaba. Felelôs kiadó: Békés Megyei Levéltár. Felelôs szerkesztô: dr. Erdész Ádám. Újságírók: Gelegonya Edina, Molnár Lajos, Niedzielsky Katalin,
Szegfû Katalin. Nyomdai elôkészítés: Quirt-Wizard Kft., Békéscsaba. Nyomtatás: BENTOS-PRINT Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. ISSN 1215-0711.
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Mindig a betegek érdeke az elsô
Szûrôvizsgálatok a betegségmegelôzés érdekében
HALMOSNÉ
MÉSZÁROS MAGDOLNA
ápolási igazgató
szociálpolitikus, egészségügyi menedzser
u 1977 óta a Pándy Kálmán

Megyei Kórház munkatársa
1995 óta ápolási igazgató
u két gyermek édesanyja
u

A

Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza a társadalombiztosítás által finanszírozott alapfeladatain túl új
szolgáltatást ajánl figyelmébe a lakosságnak és a munkáltatóknak!
A betegségmegelôzésben,
valamint a betegségek korai felismerésében szûrési
programunk által biztosítjuk (térítés ellenében) szolgáltatásunkat a hozzánk fordulóknak.
A szûrôvizsgálatok célja
a leggyakoribb betegségek
kockázati tényezôinek feltárása, a betegségek kialakulásának megelôzése. Az op-

timális módon végzett
szûrési rendszer kialakítása
az egyénnek, a munkáltatónak és a társadalomnak
egyaránt érdeke, mert költségkihatása kedvezôbb, mint
a kialakult betegségek ellátásának finanszírozása.
n

Az optimális szûrési programunk jellemzôi:
• a vizsgálatok a legszükségesebb irányba történnek,
• csak olyan vizsgálat végezhetô szûrôprogram
keretében, melynél mérhetô az eredmény,
• a vizsgálatok korszerûek,
• szakemberekbôl álló munkacsoport végzi,

• a feltárt adatok informatikailag rögzítettek, és értékelhetôk,
• a szûrések periodikusan,
évente ismételtek, rendszeresek,
• a beteg irányítása, és követése kidolgozott.
Ezeket a feltételeket biztosítani tudja önnek a Békés
Megyei Pándy Kálmán Kórház munkacsoportja. A szûrések elvégzése a kórházban
(5700 Gyula, Semmelweis
u. 1.) történik, elôre egyeztetett idôpontban a szerzôdô
igényeinek figyelembevételével (szombati napokon).
Az alapszûrés elvégzése
két-három órát vesz igény-

be. Az elvégzett vizsgálatok
eredményeirôl összefoglaló
orvosi jelentést állít ki a Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház szakorvosa, és szükség esetén javaslatot ad további vizsgálatok elvégzésére, az életvitelben, életmódban szükséges változtatásokra.
A vizsgálatok ára tartalmazza az eredmények informatikai nyilvántartását,
tárolását, ami lehetôvé teszi
a késôbbiekben az esetleges
állapotváltozások folyamatos nyomon követését. Az
adatkezelés az adatvédelmi
jogszabály elôírásainak megfelelôen történik.

– Ön a szakdolgozói stáb elsô számú vezetôjeként immár
16 éve felelôs az ápolásért a
Pándy Kálmán Megyei Kórházban. Miben látja sikerének kulcsát?
– Abban, hogy az ápolók ma már korszerû ismereteket tartalmazó képzésben részesülnek, hivatásukat fiatal felnôtt korban választhatják meg. Az érettségire épülô képzés lehetôvé teszi a ma már mindenki számára kötelezô
élethosszig tartó tanulást.
Az ápolástudomány elismerésének köszönhetôen
2006-ban átvehették elsô
doktori diplomájukat az
egyetemi ápolók. Büszkén
mondhatom el, hogy kórházunkban is több egyetemi végzettségû ápoló dolgozik. Az ismeretek szinten tartása nagyon fontos.
Munkatársaimmal mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a mintegy
1400 ápoló, szakápoló, aszszisztens, szakasszisztens
munkatársunk folyamato-

san, szervezett képzéseken
vehessen részt. Sikerként
könyvelhetô el az is, hogy a
pályaelhagyás csökkentése
érdekében néhány évvel
ezelôtt a gyulai kórházban
bevezetésre került egy ápolói motivációs program.
Ennek hatására csökkent a
fluktuáció, és kórházunkban nincs ápolóhiány.
– Ez hasonlít a most kormányzati szinten bevezetni
kívánt életpályamodellhez?
– Igen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
a gyulai programon dr.
Szócska Miklós államtitkár
úr szakértôi csapatának
tagjaként részt vehettem
az egészségügyi ágazat ez
irányú kezdeményezésében. Célunk közös: az alacsony társadalmi megbecsüléssel és alacsony bérezéssel, hivatástudatból pályán maradó egészségügyi
dolgozók, orvosok, ápolók a magyar egészségügyi
ellátórendszerben kamatoztassák megszerzett tudásukat.

Akadémiai képzés indul a tehetséges fiataloknak
Tehetséges fiatalokat felkaroló speciális képzést
és mentorprogramot indítanak Békés megyében, Dél-alföldi Talentum Akadémia (DELTA)
elnevezéssel. A program célja, hogy a már
mûködô középiskolai és felsôoktatási rendszert
kiegészítve, magas színvonalú ingyenes képzést
honosítson meg a dél-magyarországi térségben.
Az akadémia programindító találkozója március 31-én, a megyeházán, mintegy negyven iskola képviselôinek részvételével zajlott, melyen
sor került az együttmûködésrôl szóló döntések
meghozatalára is.
– Magyarország társadalmi és
gazdasági fejlôdéséhez elengedhetetlen, hogy a tehetséges fiataloknak lehetôségük
nyíljon képességeik kiteljesítésére. Mivel hazánk jelenleg válságos állapotban van,
ezért kulcsfontosságú lehet a
késôbbiekben a vezetôi képességekkel rendelkezô fiatalok képzése – szögezte le az
eseményt megelôzô sajtótájékoztatón Antal Zsolt, a
DELTA akadémia programvezetôje. A tájékoztató alkal-

mával kiderült, hogy az akadémia alapítványi formában
mûködik, és partnerségre törekszik az oktatási, illetve állami, valamint önkormányzati szervekkel is. A szervezôk azt is elmondták, hogy az
akadémiával nyugat-európai
mintára mûködô eredményes képzést szeretnének kialakítani. Ennek okán mûködik együtt a Családért Alapítvány – DELTA, a Békés Megyei Önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye,

Antal Zsolt, a DELTA programvezetôje és dr. Kiss-Rigó László megyés püspök
továbbá azért, hogy a békési
fiatalok intenzív fejlôdését
elômozdítsák, segítve ôket az
adottságaiknak megfelelô hivatásuk megtalálásában és a
munkában való eredményes
helytállásban.

– Közel 3300 diák fejezi be
középiskolai tanulmányait
júniusban, ôket szûrjük ki
egy felmérés segítségével, a
vezetôi pozícióra való alkalmasságuk alapján – közölte
Barkász Sándor, az alapító

Családért Alapítvány képviselôje. Farkas Zoltán megyei
elnök az önkormányzat
programban való szerepvállalása kapcsán elmondta,
hogy az a megyei önkormányzat elgondolásához jól

illeszkedik, ugyanis elôsegítheti a Békés megyei fiatalok
könnyebb elhelyezkedését.
Dr. Kiss-Rigó László megyés
püspök az együttmûködésrôl
szólva pedig azt hangsúlyozta, hogy a történelmi egyházak kiemelt feladatként kezelik a közoktatás szolgálatát, a
fiatalok nevelését, a felzárkóztatást, illetve tehetséggondozást. A képzéssel kapcsolatban elhangzott, hogy
ettôl az évtôl kezdve minden
nyáron évfolyamonként egyhetes akadémia megrendezését tervezik, majd három
esztendôn belül három évfolyamon folyhat az oktatás,
amely teljes létszámban
mintegy 450 diák számára
biztosíthat helyet. Mint az elmondottakból kiderült, a
szakértôi testületek összeállítása jelenleg folyamatban
van, a képzések pedig elôreláthatólag az idei érettségi
vizsgákat követôen kezdôdhetnek majd el.
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Felhívták a figyelmet
Békés megye értékeire
B

ékés megyei termékekkel, értékekkel, többek
között hungarikumokkal
telt meg a békéscsabai sétálóutcáról nyíló IBSEN Ház
udvara egy teljes nap erejéig, ugyanis a hungarikum
mint érték témájában rendeztek konferenciát az épületben. Aki csak betért az intézménybe, szinte egy sürgô-forgó vásárban találta
magát, ahol kizárólag magyar és elsôsorban megyei
értékekkel találkozhatott a
békési pálinkától a gyulai és
csabai kolbászon át egészen
a Harruckern János Közoktatási Intézmény diákjai által a helyszínen gyártott különleges péksüteményekig,
hogy csak néhányat vonultassunk fel a sok kiállító közül. Persze nemcsak élelmiszereket, hanem népi kézmûves tárgyakat, hangszereket is kiállítottak a konferencia alkalmával, melyek
mind-mind a Békés megyei
sokszínûséget jellemzik.
A jeles eseményt Farkas
Zoltán megyei elnök nyitotta meg. Köszöntôjében kihangsúlyozta, hogy bár a
megye értékeit nem lehet
elégszer megmutatni, a Békés Megyei Önkormányzat
mégis akkor jár el a legmegfelelôbben, ha a térségben
rejlô értékeket minél gyakrabban közzéteszi, akár egy
konferencia keretében. A
megye sokszínûsége többféleképpen is bemutatható,
a kulturális örökségben, a
nemzetiségekben, a hagyományosan elôállított termékekben, továbbá a gasztronómiában – hangsúlyozta
az elnök. – A körülöttünk
található értékek akkor érnek igazán valamit, ha mindennapjainkban sokkal hatékonyabban meg tudnak

Értékek – hagyományok – hungarikum címmel
rendeztek konferenciát Békés megyében, a témával kapcsolatban immár a második alkalommal Békéscsabán, az IBSEN Házban. A március
24–25-én megtartott rendezvény elsôdleges célja volt, hogy egyrészt bemutassák a térség sokszínûségét, kulturális és gasztronómiai örökségét, másrészt megismerkedjenek a készülô hungarikumtörvény tervezetével.
jelenni, hogy akik ezeket a
termékeket elôállítják, az
értékesítésben itt találják
meg a számításaikat. Ha a
készülô hungarikumtörvényben ezeket az elképzeléseket nevesíteni tudjuk,
akkor véleményem szerint
van a helyi értékeknek jelene és jövôje Békés megyében – tette hozzá.
Dombi Ildikó, a konferencia fôszervezôje köszöntô
beszédében arra hívta fel a

figyelmet, hogy az esemény
a szélesebb közönségen túl a
közmûvelôdési szakembereknek, közgyûjteményekben dolgozóknak, az önkormányzatok képviselôinek, a
gasztronómiában tevékenykedôknek, valamint azoknak a vállalkozóknak is szól,
akik helyi alapanyagokból

Békés megyei termékeket
állítanak elô.
A köszöntôket követôen
Birinyi József, a Parlament
Hungarikum Munkacsoport vezetôje „,Az érték a
mérték!” Magyar találmány
a hungarikum? címû elôadását hallgathatták meg a
jelenlévôk, melynek egyik
fô célja a készülô hungarikumtörvény sarokpontjainak bemutatása volt. Az elôadó szerint Magyarországon

rengeteg olyan passzív érték
lelhetô fel, amelyeket – ha
mögé élményeket csoportosítunk – a mindennapi életünk részévé lehetne tenni.
A törvénytervezetrôl szólva
Birinyi József elmondta,
hogy a szabályozás segíteni
fogja a kiemelkedô, kirakatba tehetô értékek felmérését, gondozását, köztudatba
helyezését, illetve védelmét.
Majd számos külföldi példát ecsetelve mutatta be a
jelenlévôknek azt, hogy
Nyugat-Európában az ottani értékeket, jellegzetességeket hogyan kezelik.
– Fontos egy pozitív, reális képet adó országmárka
felépítése, a hazai vállalkozások, értékteremtôk megerôsítése, védelme – hangsúlyozta Birinyi József a
külhoni példákra alapozva,
majd hozzátette: ehhez
szükséges egy, a támogatást
szolgáló Hungarikum Alap
elkülönítése a költségvetésben, valamint az, hogy minden pályázati rendszerben
elônyben részesüljenek a
helyi értékek.
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Akadálymentesítenék
a civil szervezetek életét
– Ha röviden össze kellene
foglalni: nagyon komoly
változások elôtt áll a civil
szektor – indította a civilekre váró újdonságokat tematizáló elôadását Latorcai Csaba április 1-jén. A nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs helyettes
államtitkár a megyeházán,
Békéscsabán kifejtette: a civil szervezetek életének akadálymentesítésén dolgoznak. Elôször is rendezni kívánják az alapfogalmakat és
a jogi környezetet: kezdve
azzal, hogy mit is kell civil
szervezeten érteni – álláspontjuk alapján nem a profit vagy nonprofit profil határozza ezt meg, hanem az:
alulról jövô kezdeményezésrôl van-e szó? Jelenleg
pedig körülbelül 400 központi jogszabályt kell a civileknek szem elôtt tartaniuk
– ehelyett egy rájuk vonatkozó egységes, átfogó keretjogszabályt alkotnának meg:
reményeik szerint ennek
tervezetét a kormány már
májusban a Parlament elé
vihetné, és a nyáron már
akár életbe is léphetne.
Latorcai Csaba arra is kitért: a civil szervezetek számát illetôen nem rendelkeznek megbízható adatokkal,

Latorcai Csaba államtitkár
mivel a bíróságok igazgatási
szerve, azaz az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
(OIT), a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, illetve a KSH is
más-más számokat hoz erre
ezért egy közhiteles nyilvántartásra lenne szükség, és elmondta: az OIT uniós forrást nyert egy elektronikus
nyilvántartás megalkotására,
ami a következô évtôl már
civil jegyzékként mûködne.
A helyettes államtitkár
mindezeket azután és azzal
összhangban
ismertette,
hogy a Békés Megyei Önkormányzat tájékoztató fórumot tartott idei kulturális
és turisztikai pályázatáról,
amelyre a képviselô-testület márciusi ülésén 30 mil-

lió forintot különítettek el. A
pályázat célja a megye kulturális értékeinek megismertetése, hagyományainak ápolása, a lokális közösségek önszervezôdésének erôsítése, a
kulturális és turisztikai élet
élénkítése, és ezzel együtt,
ahogyan Kónya István, a közgyûlés alelnöke fogalmazott,
a kulturális esélyegyenlôség
biztosítása. Závogyán Magdolna, a megyei önkormányzat
kulturális referense ismertette: az idei, április 18-ig benyújtandó, 2011. július 1. és
2012. június 30. között megvalósuló pályázatot két kategóriában hirdették meg.
Egyfelôl kulturális programokon való részvételhez és
az utazási költség finanszírozásához nyerhetnek támogatást a civilek, a közoktatási
intézmények, 5000 fô alatti
lélekszámú települések, kisebbségi önkormányzatok,
egyházak. Másfelôl Békés
megyei települési önkormányzatok, illetve itteni
székhellyel rendelkezô civil
szervezetek indulhatnak,
hogy kulturális és gasztronómiai rendezvényeikhez,
gasztronómiai eseményeikhez, nagyfesztiváljaikhoz segítséget kapjanak.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Földrengéskárosultak mentését
gyakorolta a Körös Mentôcsoport
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL "

Dr. Takács Árpád, a megyei
katasztrófavédelem igazgatója elmondta, hogy a biztonságért áldozatokat kell
hozni, azonban a Körös
Mentôcsoport Békés megyében közüggyé vált, és
komoly társadalmi támogatottságot élvez. – A biztonságot, az egyenlôséget és a
szabadságot mindig is értékként tartották számon. Úgy
gondolom, hogy a Körös
Mentôcsoport is egy ilyen
értéket képvisel a megyében
– szögezte le az igazgató.
A köszöntôket követô eligazítások után a gyakorlat
vette kezdetét. Elsô mozzanatként a város külterületén
található Csaba-tó vizébôl
mentettek ki egy felderítô
repülôgépbôl a tóban landolt, bajba jutott ejtôernyôsöket vízfelszíni, továbbá
víz alatti mentés segítségével. Ezt követôen az 58 fôs
szervezet a közeli üzemben
bekövetkezett gázrobbanás

során bajba jutott embereket mentette ki az épületek
romjai alól a csoport alpinistái és a speciális kutyás
mentôosztag segítségével.
A kétnapos programban
a szervezôk azonban nemcsak a gyakorlati felkészülést tartották fontosnak, hanem nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy a résztve-

vôk megfelelô szintû elméleti kiképzésben is részesüljenek. Ezért az esemény
második napján esettanulmányokat hallgattak meg a
nemzetközi gyakorlatokból,
megismerkedhettek a mentôcsoport nemzetközi alkalmazásának követelményeivel, végül pedig értékelték a
gyakorlatot.
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Pályázati együttmûködés

Az aradi kapcsolat
Sûrû volt a program Arad és Békés megye között az elmúlt néhány hétben. Vegyes bizottsági ülés,
projektnyitás, fontos aláírások, focimeccs – mind-mind a március és az április eseményei voltak.

Közös expó, közös konferencia

Mintegy 3,5 millió euró uniós forrást nyertek a közös
fejlesztésekre
A határon átnyúló gazdasági
kapcsolatok élénkítését célozza meg a Békés Megyei
Önkormányzat és három
partnere – köztük az Arad
Megyei Kereskedelmi, Ipari
és Mezôgazdasági Kamara –
HU-RO-s projektje, amelynek nyitó konferenciáját
március 24-én tartották meg
Aradon. Az „A-B Expo – Közös expó, közös piac” összköltsége mintegy 4,2 millió
euró, amibôl 3,5 millió uniós
forrás. A magyarországi fejlesztések 2,6 millió eurót
tesznek ki, ebbôl a Békéscsaba és Gyula közötti reptér
melletti területen egy 1920
négyzetméter nagyságú kiállítóteret alakítanak ki, rajta

egy közel 1300 négyzetméteres kiállítócsarnokkal. Az
ütemterv szerint idén júniusban kezdôdhetnek meg a
kivitelezési munkák, a teljes
projekt a tervek szerint jövô
év augusztusában zárul le.
A projekt részeként az
aradi expó két új konferenciateremmel, valamint egy
étteremmel bôvül, és a konferencia idején a házigazda
élesben is bizonyíthatta,
hogy a pavilonjaiban rejlô lehetôségeket kiaknázza, hiszen éppen akkor nyílt meg
benne a négynapos Confort
Construct & Instal. Az építôipari expó közel 100 kiállítójából 16-an hazánkból érkeztek.

Megalakult a vízátvezetést végzô cég
Egy-egy pohár vízzel ritkán
szokás koccintani, április 7én azonban jó ok adódott
erre Aradon. Ezen a napon
írta ugyanis alá a Békés megyei és az aradi vízmû az
Aqua Trans Mureş S.A. román–magyar vegyes vállalat alapító okiratát, amivel
újabb fontos állomásához
érkezett a vízátvezetés ügye.
Mint ismert, a Békés megyei ivóvíz nem felel meg az
uniós elvárásoknak, ezért a
minôségén javítani kell. A
Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. az átvezetés módszere
mellett tette le a voksát,
mert így mellôzhetô a vegyszeres beavatkozás, valamint
mind a beruházás, mind az

üzemeltetés jóval kevesebbe
kerül, mintha az egész megyében a víztisztításra rendezkednének be.
Az eljárás során a jó minôségû aradi vizet az ittenihez keverve Békés megye 65
településének több mint 300
ezer lakosa számára biztosított lenne az egészséges ivóvíz. Az Aqua Trans Mureş
49 évre koncessziós jogot
kap 20 aradi vízkitermelô
kút felett, illetve majd elindítja a határra érkezô vezeték építését. Ehhez az együttmûködéshez még egy kormányközi megállapodásra is
szükség van, elôreláthatólag
a következô hónapokban ez
a feltétel is adott lesz.

avalyi munkájának értékelésével kezdte meg
tevékenységét a Békés–Bihar Megyei Vegyes Bizottság
március 23-án, idei elsô ülésén, Biharugrán. A beszámolóból kiderült, hogy
2010-ben a közutak állapotának javítása, a turizmus területén történô együttmûkö-

kiadvány létrehozásának eshetôsége is, ennek okán az
idei évben célként fogalmazódik meg annak megvalósítása. Dudás Árpád bizottsági
tag a beszámolót végighallgatva megállapította, hogy a
mezôgazdasági termelôk a
határ két oldalán keveset
tudnak egymásról, ezért ja-

Kónya István, Alexandru Sárközi, a Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság társelnökei és Păşcuti Laurenţiu, a Bihar Megyei Tanács kabinetfônöke
dés elôkészítése, a vasútfejlesztés, továbbá a vízügyi
szervek kooperációja témáiban történtek egyeztetések
a határon átívelô pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok
megvitatása mellett. Mint
kiderült, tavaly megfogalmazódott egy közös turisztikai

vasolta, hogy hozzanak létre
egy magyar–román határ
menti cégeket tartalmazó
élelmiszer-ipari adatbankot – az egymással szomszédos megyék honlapján. Ezt
követôen elfogadta 2011. évi
munkaprogramját is a grémium. Kónya István társel-

Az önkormányzati választások után elôször ült össze
március 24-én az Arad–Békés Megyei Vegyes Bizottság,
ahol az idei munkaterv mellett a HU-RO programon
belül a közelmúltban közösen benyújtott pályázatokat
is napirendre vették. Aradon
elhangzott: egyebek mellett
az Arad Megyei Kulturális
Központ, a Békés Megyei
IBSEN Nonprofit Kft. és
a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény (FGYKI) egy határon átnyúló, ingyenes terjesztésû, kétnyelvû kulturá-

Fôszerepben a barátság

lis újság létrehozását tervezi.
A bizottsági ülés mintegy kiegészítéseként aznap Arad és
Békés megye elnökei között
is lezajlott egy találkozó.
Ezen Farkas Zoltán aláírta a
két megye által közösen
megalakítandó ETT (Európai Területi Társulás, vagyis
angol nevén EGTC) együttmûködési megállapodás-, illetve alapítóokirat-tervezetét. A kötelezô adminisztráció után Nicolae Ioţcu is hasonlóan tett, így a szükséges
engedélyek megszerzéséért
be is nyújthatták a papírokat.

Arad és Békés megye kétkét csapata mérkôzött meg
egymással március 31-én
Kondoroson. A találkozók
mindkét esetben a vendég
csapat gyôzelmével zárultak: az öregfiúk meccsén a
Békés megyeiek 2:8 arányban maradtak alul, míg a
megyei önkormányzatok
küzdelme az aradiak 7:4-es
sikerét hozta.
Fotó: A-Team / Csirke István

Magyar–román céges adatbank
T

Adrian Florin Ţolea, a Békés–Arad Megyei Vegyes
Bizottság társelnöke és H. Kovács Judit Békés megyei alelnök

nök szerint ebben az évben
fontos, hogy a megújuló
energia, illetve a biogazdálkodás terén is szorosabb
együttmûködés valósuljon
meg a két megye között. Véleménye szerint a térségek
gazdasági kapcsolatainak fellendítése érdekében még
idén szükséges lenne megszervezni egy magyar–román üzletember-találkozót,
mely javaslatot Alexandru
Sárközi társelnök is aktuálisnak nevezte. Mint kiderült,
az idei évben erôsíteni kívánják a civil szervezetek kooperációját, valamint a turisztika mellett igényként
felvetôdött a kulturális területen való együttmûködés
lehetôsége is. A bizottság a
HU-RO 1001 program keretében benyújtott Bihar
megyei pályázatokról is tájékozódhatott, végül a biharugrai vidékfejlesztési
programmal ismerkedhetett
meg, mely szorosan kapcsolódik a határ két oldalán lévô
halastavak üzemeltetôinek
együttmûködési lehetôségeihez.

Megyejárás Kovászna megyében
K

ovászna megyei delegáció látogatott Békés
megyébe, hogy megismerkedjen a megyei önkormányzat által lebonyolított
Otthonunk Békés Megye
rendezvénysorozat háttérmunkálataival, illetve a programok megszervezésének
részleteivel. Az április 3-i,
megyeházán megtartott találkozón a küldöttség nemcsak elméleti ismereteket
szerezhetett meg a megyejárás néven ismertté vált programsorozatról, hanem egy
kisebb gyakorlati bemutató
keretein belül testközelbôl is
megvizsgálhatta a rendezvény egy-egy mozzanatát.

Mint kiderült, a három
évvel ezelôtt indult megyejárás rendezvénysorozat arra volt hivatott, hogy egyrészt
erôsítse a megyetudatot,
másrészt összefogásra ösztönözze a Békés megyében
élôket, a megye és az adott település problémáinak, fejlesztési elképzeléseinek megismerése mellett. – Azért kértük ezt a találkozót Békés
megye vezetésével, hogy eltanuljunk az itteniektôl néhány
jó programot, melyek közül
kiemelkedik az Otthonunk
Békés Megye rendezvény,
melyhez hasonlót mi is elindítanánk Székelyföldön – közölte a megbeszélésen Tamás

A kovásznaiak tanulni jöttek Békésbe

Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Bemutatóból ezért nem is volt hiány,
ugyanis a Békés Megyei Önkormányzat munkatársai bôvebb tájékoztatást kínáltak a
vendégeknek a 2008 márciusától 2010 szeptemberéig tartó, minden megyei települést
érintô rendezvénysorozat lebonyolításának mikéntjérôl,
prezentálva többek között azt
is, hogyan festett konkrétan a
megyejárás egy napja. Ennek
keretében elôször egy szûk
körben megrendezett megyetörténeti kiállításmegnyitón vehettek részt az érintettek, késôbb pedig feltehették
a rendezvény nyitó ceremóniájának lebonyolításával
kapcsolatos technikai jellegû
részletkérdéseiket. A gyakorlatias jellegû bemutatót a
programsorozatról összeállított kisfilm megtekintése követte, majd Farkas Zoltán megyei elnök tájékoztatta a delegációt a szervezéssel kapcsolatos elméleti tudnivalókról,
valamint a megyében megrendezett további hasonló
jellegû programokról.
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Életképek a megyei iskolák életébôl
A legjobb rendészeti tanulók versenyeztek
R

endkívüli megmérettetés vendéglátójaként
állt helyt a Harruckern János Közoktatási Intézmény,
hiszen március 31. és április
2. között itt tartották meg a
VII. Országos középiskolai
rendészeti csapatversenyt.
A háromnapos viadal az oktatási komplexum gyulai
központi épületében és a
sportpályán zajlott. 42 csapat, 250 diák érkezett a városba az ország minden
szegletébôl, például Gyôrbôl, Szekszárdról, Putnokról vagy éppen Baktalórántházáról, így kísérôikkel
együtt több mint 500 személyt látott vendégül a
Harruckern. Az elméleti és
fizikai verseny pillanatai
minden várakozást felülmúltak, hiszen a remek idôjárás mellett összehangolt és
precíz szervezésben volt részük az érintetteknek. A házigazda arra is ügyelt, hogy
a szigorú versenyprogram
mellett a kulturális érdekességekbôl és a városi látnivalókból is ízelítôt adjon a
résztvevôknek: többször is

bemutatkozott a Harruckern Táncegyüttes és a Színitanház, a versenyzôk és a
kísérôk gyulai városnézô és
gasztronómiai kirándulásokon vehettek részt, míg a
Harruckern gasztronómiai
csoportja nagyszabású díszvacsorákkal tette felejthetetlenné a három napot.

Az ünnepélyes díjátadón
számos magas rangú személyiség is tiszteletét tette.
Beszédet mondott Bartos
László rendôr dandártábornok, az ORFK humánigazgatási szolgálat vezetôje.
Megjelent dr. Csire Péter, a
Belügyminisztérium személyügyi fôosztályvezetô-

Negyvenkét csapat mérte össze tudását a háromnapos viadalon

helyettese, Domokos László,
az Állami Számvevôszék elnöke, Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselô-testületének elnöke, Kónya István alelnök és Görgényi Ernô polgármester. Mikulán Róbert, a
Harruckern igazgatója elmondta: az intézmény immár harmadszor szervezhette meg az erôpróbát: 2004ben Mezôhegyesen országos
rendészeti csapatversenyt,
2005-ben Gyulán pedig országos egyéni rendészeti
versenyt tartottak. A megmérettetésen végül a szekszárdi Csapó Dániel Középiskola lett aranyérmes, a második a pécsváradi csapat lett,
míg a bronzérmet a kaposvári Eötvös Loránd szakközépiskola versenyzôi vitték haza.
A Harruckern János Közoktatási Intézmény a hetedik
helyen végzett: a Harruckern összes oktatási egysége
közül a gyulai központ diákjai lettek a legjobbak, míg a
mezôhegyesi telephely a legeredményesebb lövészcsapatként szerepelt az országos
versenyen.

Sikerekbôl építkeznek
a hunyadisok
A diákok és tanáraik az idén már két alkalommal vállaltak önkéntes munkát a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény Mezôkovácsházi Középiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény HÔSÖK (Hunyadis Önkéntes Segítôk)
programja keretében.

J

anuárban az iskola tél végi csinosításán, szépítésén dolgoztak, sportversenyeken vettek részt és mécsesgyújtással emlékeztek
meg a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt (amelynek bázisiskolája a Hunyadi) megalakulásának 90. évfordulójáról. Az iskola épülete, belsô
udvara és az utca volt a helyszíne a nagytakarításnak, az
eredmény láttán mindenki
elégedett volt. Így az elsô
HÔSÖK-rendezvény egyszerre volt hasznos, közösségformáló, szórakoztató és
nevelô célzatú, hiszen a fizi-

közelmúltban több tanulmányi, mûvészeti és sportversenyen szerepeltek kiváló eredménnyel. A Bolyai és
Curie matematikaverseny
után a március 17-én megrendezett nemzetközi Kenguru matematikaversenyen
a 7. osztályos diákok csoportjában, melyben több
mint százan indultak, egy
hunyadis fiatal az elôkelô 6.
helyen végzett, illetve jól
szerepeltek a 8. illetve 9.
osztályos tanulók is. És
mint korábban, most is bejutottak a középiskola diákjai a nemzetközi Kitaibel Pál

Az iskolásokat is biztatják: szeressék Békés megyét
Szeressük Békés megyét, tekintsünk rá úgy,
mint egy lehetséges turisztikai célpontra akkor
is, ha itt élünk – errôl is szó volt a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény által szervezett, utazás
és turizmus témájú szakmai napon. Az iskolában Békésen és Dévaványán is folyik jelenleg
ilyen speciális szakirányú gimnáziumi képzés.

2012-ben idegenforgalmi képzés indítását tervezi a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény

A

z említett szakmai napon a téma jeles szakértôi ecsetelték Békés megye turisztikai lehetôségeit
és adottságait. Így szó esett
mások mellett a megyei önkormányzat által is preferált
gasztroturizmusról is.
Az idegenforgalom a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben már csak amiatt is hangsúlyos, mert az is-

kola kezelésében áll az osztálykirándulások, gólyatáborok megrendezésére különösen alkalmas, közkedvelt Szanazugi Ifjúsági Tábor, továbbá Békésen két
tanszálloda és a dévaványai
Túrér Vendégház. Utóbbiak az intézményben folyó
utazási és turizmus gimnáziumi fakultációs képzésben részt vevô fiatalok gya-

Reményteljes kezdés, megújulás
Zámbó András, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
megbízott igazgatója a békési központú oktatási intézmény és a megye kitörésében fontos szerepet tulajdonít a szakképzésnek. Békés Megye Képviselô-testülete
Közlönyének errôl így nyilatkozott:
– A szakképzés olyan területe a közoktatásnak, amely
Magyarország gazdasági felzárkózásának alapja. Bízunk
benne, hogy a duális képzés bevezetése és az ösztöndíjrendszer fenntartása kellô motivációt ad a továbbtanulás elôtt állóknak, hogy a szakképzést válasszák. Az iskola ilyen irányú megújításának elsô lépéseit megtettük, a jövôben a tanmûhelyeket a vállalkozókkal együtt
kívánjuk gazdaságosan mûködtetni. Bízunk abban,
hogy a gimnáziumi képzés megyében is tapasztalt dominanciája csökkeni fog, vagyis a kínálat átbillen a szakközépiskola, szakiskola irányába. Versenyképes szakmához juttatni a diákokat a fiatal munkaerô megyében
maradását is szolgálja. Intézményünk a gazdasági igényeket figyelembe véve korszerûsíti kínálatát, egyaránt
nyitunk a mûszaki-ipari szakmák, valamint a szolgáltatási szektor irányába. A 2012-ben induló tanévtôl
mûszaki, élelmiszer-ipari, vendéglátói, idegenforgalmi
és rendvédelmi szakközépiskolai képzés indítását tervezzük.
korlati helyei is. A szak népszerûsége is jelzi, hogy Békés megyének valóban az
egyik kitörési lehetôsége az
idegenforgalom, gondoljunk a természeti környezet, a természetes vizek és a
termálvizek adottságaira, a

kerékpáros-, falusi, lovas- és
vadászturizmus eddig csak
részben kiaknázott lehetôségeire. Az idegenforgalom
a tervek szerint a jövôben
szakközépiskolai képzésként jelenk meg az iskola kínálatában.

Az „Olvas a Hunyadi” program fellelkesítette a diákokat
kai munkát, annak tiszteletét
közelebb hozta a diákokhoz.
A sikeren felbuzdultak,
és Mezôkovácsháza Város
Önkormányzata felkérésére
március végén kétnapos önkéntes városszépítô programban vettek részt. Az elsô napon az intézmény kollégistái – mintegy nyolcvanan – vállalták a kollégium
és a buszpályaudvar közötti
városrész tisztítását, valamint a kollégiumhoz tartozó sportpálya rendbetételét.
Március 25-én a középiskolából 120 tanuló indult útnak és tisztította meg az
egyik nagy élelmiszer-áruház és a vasútállomás közötti utcaszakaszt, valamint az
állomás környékét.
A Hunyadi János Közoktatási Intézmény a térség
minôségi középiskolai oktatási bázisa. Sokszínû képzési kínálatának minden területén sikeresek a tanulók: a

középiskolai biológiai és
környezetvédelmi verseny
májusi országos döntôjébe.
Ugyancsak jó eredményt
értek el a fiatalok az Országos
közlekedésbiztonsági verseny megyei döntôjében és a
„Szállj költemény, szólj költemény” megyei szavalóversenyen, ahol egy hunyadis
diák a 3. helyen zárt. Az
„OLVASÓ SULI” projektben – amelynek célja az olvasáskultúra kiterjesztése – diákok, tanárok és szülôk 22 500
oldal szépirodalmi mû elolvasásával, gyönyörûen elkészített, illusztrált beszámolókkal vettek részt. A kiválóra minôsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény tanulói pedig kimagaslóan szerepeltek a „Mutasd magad,
Dél-Békés” amatôr mûvészek versenyén: két arany,
egy ezüst és egy bronz minôsítést szereztek.
Fotó: Szabó Ákos

8

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE

2011. ÁPRILIS

Tehetséggondozó program gyerekeknek
Kreatív foglalkozások pályázat segítségével
Tehetséggondozó program indul a Békés megyei gyermekvédelmi központ állami gondoskodásban élô gyermekeinek bevonásával. A
programot a a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság pályázata teszi lehetôvé.

A

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti
Társaság sikeres pályázatot
nyújtott be az NTP-OKAXVII. kódszámú „Tehetségsegítés és tehetséggondozás
a gyermekvédelmi szakellátásban” címû pályázati kiírásra, melynek eredményeképpen a Dévaványa, Gyomaendrôd, Körösladány településen gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedô
gyermekek részére tehetséggondozó programot valósít meg.

A pályázat benyújtásakor
a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedô gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére törekedtek,
segítséget nyújtva ezzel a
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani központ szakemberei számára –
mondta Havelda Jánosné irodavezetô.
A pályázati program 30
órás humán tehetségmûhelybôl és 30 órás kreatív tehetségmûhelybôl, továbbá a
program végén egy-egy te-

A tehetséggondozó programban részt vevô gyermekek vezetôikkel
hetséggondozó tábor megvalósításából áll. A Szivárvány Kreatív Tehetségmû-

Századik születésnapot ünnepeltek
A Békés Megyei Körös-menti Szociális
Centrumban élôk
mindennapjait is
számos program teszi színesebbé. Ezúttal két rendezvényükrôl számolunk
be: arról, amikor az
egyik néni századik
születésnapját ünnepelték Nagyszénáson, illetve arról,
amikor mûsorukkal
a legkisebbek keresték fel az idôseket.
Nagyszénáson Nyuli Jánosné
születésnapja okozott nagy
sürgés-forgást. Hiszen nem
akármilyen évfordulóról
volt szó: március 9-én töltötte be kereken századik
életévét. A Békés Megyei
Körös-menti Szociális Centrum telephelyén ezért mindenki a nagy eseményre készült, és az alkalomból kis
ünnepséggel köszöntötték
az intézményben hetedik
éve élô Zsuzsa nénit, akit lakótársai szeretnek és tisztel-

nek, és aki szerencsére tökéletes fizikai és szellemi frissességnek örvend. A nagy
napon szerettei, lakótársai
és a dolgozók vették körül,
virágkosárral köszöntötte ôt
Dávid Zoltán igazgató, majd
Nyemcsok János, a nagyközség polgármestere gratulált
neki.
Gyarmati Józsefné telephelyvezetô Zsuzsa néni
élettörténetét idézte fel, míg
Brachna Irén egy szép verset szavalt, ezt követôen a
Chován Kálmán mûvészeti
iskola növendékeinek táncos elôadását csodálhatták
meg a jelenlévôk. Átadása
után a tortát a vendégekkel
közösen fogyasztotta el az
ünnepelt.
Tavaszköszöntô elôadással kedveskedtek a Kossuth
utcai óvodások a szarvasi
telephely ellátottainak és
dolgozóinak március végén.
A kis és középsô csoportos
gyerekek táncaikkal, dalaikkal és verseikkel elkápráztatták az idôseket. Jelmezekbe öltöztek, és mondókákkal, énekekkel hívogat-

hely vezetô pedagógusa
Szentpéteriné Uhrin Ildikó, a
Szelíd Gesztenyék Humán

Tehetségmûhely vezetô pedagógusa pedig Kónyáné Jakab Ida, mindketten a Ró-

Amatôr mûvészeti fesztivál
A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum szervezésében és a Békés Megyei Önkormányzat rendezvényfinanszírozási
támogatásával hívják életre a „Szívvel-Lélekkel” Békés Megyei Szociális Ágazatban Dolgozók Amatôr Kulturális Fesztiválját.

ták a tavaszt. Az apróságok
mûsora minden alkalommal jókedvre deríti az ellátottakat, hiszen vidámságot,
melegséget csempésznek az
intézmény falai közé, és
ahogyan a szociális centrum
munkatársai beszámolnak
róla: megfigyelhetô, hogy
ha gyerekek érkeznek hozzájuk, még a súlyosabb
egészségi
problémákkal
küzdôk is szívesebben mozdulnak ki szobájukból.
Egyesek azt mondják, a kicsik kedvessége elvonja a figyelmet gondjaikról, másokat saját gyermekeikre,
unokáikra, dédunokáikra
emlékeztetnek, és vannak,
akik azt állítják, pici idôre ôk
is megfiatalodnak a kicsik
társaságában, és kedvük lenne csatlakozni hozzájuk a
táncban, mókázásban. Ezt
tudva az ovisok az idei évben elôször az idôseket is
bevonták mûsorukba, akik
pedig szívesen és lelkesen
álltak be egy-egy körtáncba
vagy játékba. Végül az ellátottak megvendégelték a
gyerekeket, és elmondták,
bármikor szívesen látják
ôket az intézményben.

zsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon pedagógusai. Az ô vezetésükkel zajlanak a havonta egy alkalmat érintô
mûhelymunkák, melyekben az állami gondoskodásban nevelkedô gyermekek
tehetségeit igyekeznek elôtérbe hozni. A kézmûves
foglalkozások mindig egyegy érdekes történelmi téma köré csoportosulnak, és
az adott korra jellemzô stílusjegyeket hordozzák a
gyermekek munkái. A humán foglalkozások jó alkalmat kerítenek a gyermekeknek a megfelelô önismeret
elsajátítására, megmutatkoznak a játékok során a
gyermekek humán oldalainak erôsségei, és szépen fejleszthetôk a kevésbé erôs területek.

A program célja, hogy növelje a szakma presztízsét, gyarapítsa a szociális ágazatban
dolgozók értékeit, hiszen ôk
olyan speciális közösséget alkotnak, mely széles körben
kapcsolódik a társadalom
minden szegmenséhez, rétegéhez, ebbôl fakadóan kiválóan alkalmas arra, hogy a

szakemberek képességeit az
intézmények falain kívül is
megismertessék. Mivel a
megye egész területén sok
olyan személy van közülük,
aki tehetséggel, tudással rendelkezik az elôadó- vagy a
kreatív mûvészetek területén.
A rendezvény lehetôséget
nyújt számukra, hogy mind-

ezt megmutathassák nagyobb nyilvánosság elôtt is, a
kultúra, a mûvészetek pedig
erôteljesen formálják, alakítják a közösségi kapcsolatokat,
a társadalmi értékeket, illetve
a társadalom egészét.
A szervezôk az összetett
mûvészeti vetélkedô megrendezésével, az amatôr mûvészeti fesztivál létrehozásával hagyományt kívánnak
teremteni a szociális területen dolgozók számára.
A rendezvény védnöke
Farkas Zoltán, Békés Megye
Képviselô-testületének elnöke.

Idôpontok:
2011. május 6. – elôdöntô;
2011. június 4. – döntô.

Helyszín:
Békés Városi Kulturális
Központ (5630 Békés,
Jantyik Mátyás utca 23.).

Kategóriák:
1. Elôadó-mûvészetek
– szólisták és mûkedvelô
csoportok, együttesek
kategóriájában,
az alábbi területeken:
– vers, próza
– ének
– hangszeres zene
– tánc
– egyéb szakágak.
2. Kreatív mûvészetek
területén:
– fotómûvészet
– szobrászat, fafaragás
– festészet, grafika
– kerámia, tûzzománc
– gyöngy és ékszer
– hímzés ágakban két-két
alkotással lehet pályázni.
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Levéltári konferencia
Békésszentandráson

Családi véradó nap
az IBSEN Házban
Egy teljesen új kezdeményezés valósult meg április 9én az IBSEN Házban a Békés Megyei
IBSEN Nonprofit
Kft. Kulturális Irodájának koordinálásával: az önkéntes
véradás köré szervezett kulturális
programokkal igyekeztek minél több
embert mozgósítani.

B

ékés Megye Önkormányzata intézményeinek dolgozói kitettek magukért, minden felkért partner
rögtön mozdult a jó ügy érdekében és hozzátette a Magyar Vöröskereszt által is támogatott programhoz, amit
tudott. A Színitanház biztosította a termeket, ahol maga
a véradás és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok zajlottak.
Az IBSEN Étterem és Kávéház munkatársai szolgálták
fel a sült kolbászt és sört,
amit a szponzorok jóvoltából minden véradó megkaphatott. A Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola játszóházat tartott, és
minden véradónak egy jelképes ajándékot készítettek.
A Munkácsy Mihály Múzeum belépôjegy kupont
biztosított minden önkéntes
részére a Rejtélyek a múltból – Békés megye régészeti
kincsei címû kiállítás megtekintéséhez. Fellépett többek között a Harruckern János Közoktatási Intézmény
táncegyüttese és a Hunyadi
János Közoktatási Intézmény diákjaiból álló Duma’
Színház énekes-táncosai.
A Békés Megyei Napsugár

Bábszínház technikusai hangosították az udvaron elôadott produkciókat, Soós
Emôke bábszínész pedig több
népmesével is szórakoztatta
a nézôket.
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár olvasósarkot mûködtetett a véradófelvételnél, hogy hamarabb
teljenek a várakozással töltött percek. A Közösségfejlesztôk Békés Megyei Egyesülete meghívására több civil szervezet képviselôi hívták fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.
A Békés Megyei IBSEN
Nonprofit Kft. Kulturális
Irodája szervezte és koordi-

nálta a nap programját. A
Békés Megyei Jókai Színház
Programirodája és Békés
Megye Képviselô-testülete
Ellátó és Szolgáltató Szervezete is hozzájárult ahhoz,
hogy a „kulisszák mögött”
minden rendben menjen.
A kulturális irodából négy
fô, a civil irodából, a programirodából és a könyvtárból egy-egy fô vért is adott
amellett, hogy dolgozott a
programon. A szervezôk remélik, hogy tradíció lehet a
kezdeményezésbôl, hiszen
az IBSEN Ház mint közösségi színtér tökéletesen alkalmas az ilyen akciók lebonyolítására.

Tizedik állomásához érkezett a Békés Megyei Levéltár múlt és jelen összefüggéseit bemutató konferenciasorozata. A levéltárosok arra vállalkoztak, hogy bemutassák, a régmúlt századok gazdaság- és társadalomtörténetének eseményei milyen mértékben befolyásolják a jelen folyamatait.
A békésszentandrási rendezvényt a megyei önkormányzat térségi tanácsnoka,
Hamza Zoltán nyitotta meg.
Bevezetôjében arról beszélt,
hogy egy olyan korszak
után, amikor mesterségesen
megtörték a szerves fejlôdést, különösen fontos viszszafordulni a múlt felé, s a
feledés pora alól kiásni azokat az alapokat, amelyekre
ma is lehet építeni.
Az Értékalapú kutatások
címet viselô konferenciasorozat már kialakult koreográfiájának megfelelôen ezúttal is három elôadás
hangzott el. Erdész Ádám, a
levéltár igazgatója áttekintette Békésszentandrás történetének kulcsmozzanatait. Felvillantotta a település középkori történetét,
beszélt a birtokviszonyokról, bemutatva azokat a feszültségforrásokat, amelyek
a Péró-féle lázadáshoz vezettek.
Sáfár Gyula, a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese Ipar- és kézmûipartelepítési kísérletek Békészszentandárson címû elôadá-

sában sorra vette azokat a
gazdasági és társadalmi okokat, amelyek a 19. század végén arra késztették a helyi
politikusokat, hogy meg-

E konferenciákon mindig
van egy helyi vendég elôadó,
ezúttal Hévizi Róbert tanár,
helytörténész volt a meghívott. Ô Békésszentandrás
történetének egy másik
kulcsmozzanatáról, a mezôgazdaságról beszélt. Szépen
összefogott elôadásában felidézte az ötvenes évek mezôgazdaság-politikájának
meghatározó mozzanatait: a
beszolgáltatási rendszert, a

Dr. Erdész Ádám Békésszentandrás történetérôl
beszélt
próbáljanak minél több
iparvállalatot a térségben letelepíteni. A gyáripar mellett a kézmûipar is sok embernek adott kenyeret. Az
elôadás második részében
felidézte, hogy egy erdélyi
házaspár hogyan gyökereztette meg Szentandráson a
szônyegszövést.

kulákok kiszorításának eszközeit, termelôszövetkezetek szervezésének állomásait
és módszereit.
A jó hangulatú konferencia élénk beszélgetéssel zárult, többek között a Keleti
Szônyegipari Rt. utolsó
ügyvezetôjének lánya idézte fel emlékeit.

Internet Fiesta a tudásházban
A

Ez történt a születésnapomon
Vajon mi történhetett aznap,
amikor születtem? Milyen
kérdéskörök foglalkoztatták
a sajtót, milyen események
uralták a címlapokat akkor?
– sokunk fejében megforduló kérdések ezek, amikre
most kimondottan könnyen
válasz is nyerhetô. A Békés
Megyei Tudásház és Könyvtár ugyanis új szolgáltatást
indított nemrég útjára: a
születésnapi újságot. A családtagok, a barátok ajándékötlet-arzenálját gyarapító
meglepetés lényege, hogy
kérésünkre a szerettünk születésének napján megjelent
helyi vagy országos napilapokból az intézmény mun-

9

katársai másolatot készítenek, és mindezt A3-as formátumba foglalják, füzet

vagy dosszié alakban, esetleg
mûbôrkötés közé helyezve.
A garantáltan egyedi ajándékhoz még egy további opció, a személyes hangvételû
és tartalmú ún. Gólyahír is
kérhetô, így talán még nagyobb meglepetés érheti az
ünnepeltet, ha a gazdasági
vagy a nagyvilági hírek között a saját születésérôl szóló
értesítésre, esetleg gyermekkori fotójába botlik.
A születésnapi újságról,
áráról részletes tájékoztatást
személyesen az emeleti olvasóteremben (Békéscsaba,
Kiss Ernô u. 3.) vagy a
66/530-202-es telefonszámon kaphat.

játék és az olvasás netes lehetôségeinek bemutatása a célja az Internet
Fiesta országos rendezvénysorozatnak, amelyhez a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár is csatlakozott, és
a március 21. és 28. közötti
programokon webes szolgáltatásaival is meg lehetett
ismerkedni. Így például az
intézmény
kifejezetten
helyismereti, helytörténeti
szempontból fontos, máshol digitalizálva meg nem
található szövegekbôl, könyvekbôl felépülô elektronikus könyvtárával – amelynek a polcos rendszerhez
képest elônye, hogy kötetei
akár hajnal kettôkor is elérhetôk.
A fiesztázók az európai
digitális könyvtár, az Europeana Local szolgáltatásairól
is tájékozódhattak – ennek
projektjében hazánkból csak
a tudásház és négy partnere vesznek részt. Lényege,
hogy az országhatárokat
már virtuálisan sem ismerô

rendszerbe, miután leíró
adataikat a szabványhoz igazították, bekapcsolódhatnak
a helyi elektronikus könyvtárak tartalmai, így a textusok egységesen tárolódnak,
könnyen (vissza)kereshetôvé válnak. A megyénkkel
kapcsolatos több ezer képet
és szöveget tartalmazó gyûjtemény 2011 májusától bárki számára elérhetô lesz a
Békés Megyei Könyvtárak
Portál oldalon.
A Honfoglaló-versenynyel záruló internetünnep

hetében a tudásházasok a
Munkaerô Online-ban rejlô lehetôségeket is részletezték az érdeklôdôk számára. Ahogyan Rakonczás
Szilvia könyvtárvezetô jellemezte, a portál elônye amellett, hogy kimondottan Békés megyére szakosodott,
az, hogy számos települési
bibliotékában az álláskeresôk felkészült munkatársaktól kérhetnek segítséget
nemcsak a böngészéshez és
a regisztrációhoz, hanem
akár a CV-íráshoz is.
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Törött lábbal fôszerepben az ügyelô!
Színházkomédia: dráma a kulisszák mögött és a színpadon

A

csillár ugyan nem szakadt le, de komoly baleset történt a Jókai színház
legutóbbi premierjén március 18-án! Éppen az egyik
fôszereplô lépett félre olyan
szerencsétlenül, hogy leesett a színpad legalább egy
lépcsôvel magasabb szintjérôl, és eltörte a lábát. Simon
József azonban rögtön felugrott, s ülve játszotta tovább
szerepét: folytatta az ügyelôi
instrukciókat, mintha mi
sem történt volna.
Akkor lett csak igazán izgalmas a helyzet, amikor –
egyébként a díszletekre, fényekre és hangokra vonatkozó utasítások között –

egyszer csak így szólt: „Vigyetek ki!” Ez elsôre nem is
volt elég, legfeljebb ahhoz,
hogy Fekete Péter felugorjon
a direktori páholyból, és lerohanjon a színpadra. A második felszólításra már jöttek a kellékesek, és ketten
„gólya visziben” kisegítették
Putyit, mert Simon Józsefet
„civilben”, mint a színház
valódi ügyelôjét, így ismeri
mindenki.
A baleset némiképp átrendezte az elôadást, de a
show folytatódott, folytatódnia kellett! Színész a színpadon, színházi ügyelô, ha felmegy a függöny, beteg, sérült
nem lehet, elôadás nem ma-

radhat el, a közönséget nem
lehet cserben hagyni. Nem
bizony, jól látta most is mindenki, hogy nagy a baj, amikor kivitték a sérültet a színpadról, s a bal lába szinte
élettelenül lógott. Alig néhány másodpercnyi kényszerszünet után már jöttek is
a szereplôk, peregtek tovább
a jelenetek; bár nyilván mindenkit leginkább az érdekelt
– színpadon innen és túl –,
mi történt valójában, és vajon mi zajlik most a kuliszszák mögött.
Az elsô felvonás nagy lendülettel kezdôdött, igen
mozgalmas, pörgôs volt, s
fôleg a darabbeli ügyelôt ját-

szó Putyinak köszönhetôen.
A tragikus mozdulat után
félelmetes önfegyelemmel
és lélekjelenléttel uralta a
helyzetet, ami nyilván nagy
kihívást és improvizációs
bevetést követelt az egész
stábtól. A baleset az elsô felvonás közepe táján történt,
és a vége felé még visszahozták széken, amit óriási nyílt
színi, megható tapssal jutalmazott a közönség. Szüksége is volt az együttérzésre és
a szeretetre, mert látszott,
hogy rettenetesen szenved.
Kicsit hosszabbra nyúlt a
szünet a szokásosnál, majd
mindenki lélegzetét visszatartva várta a folytatást. A

2-án a Békés Megyei Jókai
Színház épülete is ebbe a
színbe öltözött Békéscsabán. A mintegy negyven gitáros játékával kiegészülô
ünnepi program szervezôje
a békéscsabai AUT-PONT
Alapítvány volt, a villany-

bafolyamatokba engedtek
betekintést a nézônek. S ezúttal nem kulisszajárás vagy
nyílt nap keretében – mert
ilyen is volt –, hanem Bengt
Ahlfors Színházkomédiájával, ami ráadásul a színészek civil életébe is beavatja
a nézôt.
NIEDZIELSKY KATALIN
Bôvebben: www.bekesmegye.com
Fotó: A-Team / Nyári A.

La Mancha lovagja májusban

Kékbe öltözve

A figyelem felkeltése céljából az autizmus világnapján
a Föld számos pontján kékbe borulnak fontos közösségi épületek. Nincs ez
másként Magyarországon
sem, ahol a parlament, Budapest mellett idén április

második felvonásra széken
behozott Putyit a közönség
már nemcsak az elôadás
egyik fôszereplôjeként, hanem egyértelmûen az est
hôseként ünnepelte.
Különös, hogy a szerencsétlenség éppen akkor történt a Békés Megyei Jókai
Színházban, amikor egyébként is a kulisszák mögé, az
elôadásokat megelôzô pró-

kapcsolót pedig együttes
erôvel Domokos László, az
Állami Számvevôszék vezetôje, Farkas Zoltán, Békés
Megye Képviselô-testületének elnöke, valamint Fekete
Péter színházigazgató kapcsolták fel.

M

ûsoros sajtótájékoztatót és olvasópróbát
tartott Fekete Péter igazgató, a
La Mancha lovagja zenés
színmû elôadásának rendezôje március 28-án a Békés
Megyei Jókai Színházban,
ahol a május 13-ai premier
elôkészületeibe avatta be a
közönséget, az újságírókat és
a mûvészeket. A Vigadóban
– jelmezvázlatok és a díszlethez összegyûjtött rengeteg bôrönd között – korábbi
bemutatókból kedvelt slágereket adtak elô a színészek,
és artista mutatványoknak is
tapsolhattunk. A kivetítôn
pedig, mint egy komoly tudományos prezentáción, a
Porondszínház makettjét,
többek között az új elôadás

elôször a színházmûvészetet a zenével, majd a cirkuszmûvészettel is sikeresen egyesítettük, és ezzel új
mûfajt teremtettünk – emelte ki Fekete Péter. A sátortörténet kezdete az Aida
volt, a musicalbôl Gubik
Petra és Szomor György énekelt részletet, majd Gulyás
Attila és Vadász Gábor idézte
fel a Csínom Palkó hangulatát. Utóbbiban az operettet az etnozenével, késôbb
pedig Hobo Circus Hungaricusában a színházat a cirkusszal ötvözték szerencsésen az alkotók.
Lapis Erika Aldonza dalát
már a készülô produkcióból
elôlegezte meg. A La Mancha lovagja címû elôadásról

népes szereplôgárdáját, köztük Cserna Antalt, aki Don
Quijote és Cervantes szerepét játssza majd, illetve Lapis Erikát.
Mint ismert, a világirodalom egyik legnépszerûbb és
legtöbb nyelvre lefordított
regényébôl musical is készült, ami premiere óta folyamatosan siker a Broadwayn. A Búsképû lovag rengeteg kalandjából tucatnyit
emeltek át a zenés mû szerzôi, valódi tanmeséket írtak
a börtönben ülôk szórakoztatására és megnevelésére,
megtisztítására. A kérdés
csak az: mivel tud a mai színház tisztítani, mit tud mondani, üzenni a mai nézônek
ez a klasszikus darab? Annyi

színpadképének elforgatásait, valamint filmrészleteket láthattunk. Mielôtt a La
Mancha jövetelére rátért
volna, a direktor felidézte a
Porondszínház sikertörténetét.
– Két éve nagyot álmodtunk! Sátorral kezdtünk, ma
már Porondszínházról beszélünk büszkén, amelyben

elhangzott, hogy abban az
eddigi porondszínházi bemutatókban megismert négyes egységet valósítja meg
ismét a társulat: az élôzene,
a tánc, a színház és a cirkuszmûvészet egyszerre örvendezteti meg a közönséget. Fekete Péter bemutatta
a sajtó képviselôinek a La
Mancha lovagja alkotóit és

már elôzetesen is elárulható,
hogy nem bolondnak, elmeháborodottnak, elítélni valónak állítja be a rendezô Don
Quijotét, hanem sokkal inkább olyan fôhôsnek, aki
minden kín és szenvedés ellenére mer álmodni a szabadságról és a szépségrôl.
N. K.

Színházi improvizáció – angolul
A

z angolbérlet-tulajdonosok mellett az idegen
nyelvvel még csak ismerkedôket is várja a Scallabouche
improvizatív színház április

29-én az IBSEN Stúdiószínházba. Alexis Latham, Andrew
Hefler és Ben O’Brien három
olyan színészegyéniség, akik
évek óta Magyarországon

népszerûsítik az improvizációs színházi mûfajt. Többek
közt a Beugró címû tvmûsorból ismerhetjük munkájukat, hiszen a színfalak
mögött ôk tartják az „edzéseket” a magyar színészeknek.
Tréneri munkájuk mellett
azonban – angol nyelven – ôk
maguk is játszanak. A most
Békés megyében látható
Story Room címû mûsorukban a közönséggel együtt
szövik a történet fonalát,
ezért sosincs két egyforma
elôadás. Ezeken az estéken a
fôszerep a történet mellett
természetesen a színészi játéké, így bizton ígérhetô: aki az
angol nyelvvel még csak ismerkedik, az is jól szórakozhat a három mindenre elszállt színházi briganti mûsorán, 29-én este 7 órától.

Bôvebben: www.bekesmegye.com
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Fény – Bohus Zoltán tárlata
B

ohus Zoltán Munkácsydíjas szobrász, a Magyar Köztársaság érdemes
mûvésze, a kortárs hazai
üvegmûvészet nemzetközileg is elismert, nagyra becsült alkotója, akinek munkáival köztereinken és
közgyûjteményeinken túl
számos neves nyugat-európai és amerikai múzeumban, magángyûjteményben
is találkozhatunk.
Az endrôdi születésû,
Békéscsabán érettségizett és
Munkácsy Mihály nyomdokain haladva eredetileg fes-

tônek készült mûvész a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola elvégzése óta – immáron
több mint 40 éve – üvegmûvészek generációit neveli a magyar iparmûvészképzés fellegvárában, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem professzoraként. Tanítványai között neves mûvészek találhatók, hazai és külföldi egyéni, illetve csoportos kiállításainak listája szinte felsorolhatatlanul hosszú.
Mindemellett francia, német, angol, amerikai mûvésztelepek, szimpóziumok,

nyári egyetemek kérik fel
rendszeresen elôadónak,
oktatónak.
Bohus Zoltán mûvei tulajdonképpen geometrikus,
pontosan megtervezett, hideg, festett síküvegek egymáshoz ragasztásával létrehozott „háromdimenziós
üvegképek”, amelyek esetében a fény, azaz a megvilágítás hívja elô a plasztikák belsejében elrejtett térbeli játékokat, s az üveg tükrözôdése révén térbeli illúziót keltve láthatóvá teszi a láthatatlant. Különleges szobrai,

amelyek óriási sikert aratva
szinte az egész világot bejárták már, London, Párizs,
New York, Tokió, valamint
a hazai kortárs galériák után
most Békés megyébe érkeznek, hogy rafinált egyszerûségükkel és méltóságteljességükkel lenyûgözzék
a bennük rejlô páratlanul izgalmas, virtuális világot felfedezni vágyó közönséget.
A Fény címû kiállítás,
amelyet a Békés Megyei
Munkácsy Mihály Múzeum május 12. és július 10.
között mutat be, Bohus

Mellettem elférsz
T

émaválasztásai és helyszínei miatt Grecsó
Krisztiánt „a vidékiség írójaként” szokták emlegetni,
noha jó néhány éve már
Budapesten él és alkot. A
Bárka egykori szerkesztôjének legújabb kötetét, a Mellettem elférsz címût március 21-én a Békés Megyei
Jókai Színházban, Békéscsabán is bemutatták; a
szerzôvel Darvasi Ferenc beszélgetett.
– A végsô lökést a Mellettem elférsz megírásához
egy tárca adta meg, amelyet
egy családi fénykép alapján
kellett megírnom egy magazinnak – mesélte Grecsó.
– De magát a történetet egy
németországi fényképezkedés indította el bennem: egy
fotográfus régi eljárással ké-

Grecsó Krisztián új könyve a múltat idézi
szített rólam portrét. Amikor elkészült, nem bírtam
megszólalni, döbbenetes
volt: apám volt a képen.
Grecsó Krisztiánt izgatja
a múltja, mert hiszi, hogy az
benne él, hiszen mindenki

továbbviszi az örökölt géneket. Regényének hôsei is
makacsul kutatnak az identitásuk után.
– Egy teljesen eltûnt világot, a szülôk és a nagyszülôk
generációjának történetét
mesélem el. Ugyanakkor,
habár a regényem tele van
személyes, családi történettel, ezek legalább annyira kitaláltak, mint valósak. De
bevallom, hiába önéletrajzi
elemekkel átszôtt fikció, a
családom tagjai már most
nem örülnek neki egyformán – tette hozzá nevetve a
szerzô.
A könyvben a fôhôst elhagyja a szerelme, közben a
kerületi laptól egy alkalmi
cikk megírására kérik, keressen egy régi fotót, és írja meg
hozzá, mi látható a képen.

Zoltán tizenhat válogatott
alkotását vonultatja fel,
amelyek között a mûvész

által korábban az intézmény
számára ajándékozott két
mû is látható lesz.

BÉKÉS MEGYEI MUNKAERÔ ONLINE
A szöveg miatt generációk
féltett titkai leplezôdnek le.
Miközben talált levelekbôl,
naplókból összerakja a felmenôinek életét, és megtudja a család viselt dolgait, magára ismer és rájön, azt viszi
tovább, ahonnan jött, és ez
áldás is és átok is lehet.
– Azért szedtem össze
ezeket a történeteket, mert
hiszem, hogy nem csak az
identitásom miatt fontosak,
de beszélnek nekem a személyes jövômrôl is. A múlt
meghatározza a jelent és az
elkövetkezendôket is. Ezt
pedig muszáj elfogadni,
hogy saját magadat is el
tudd fogadni! – mondja
Grecsó. – Talán a regénybôl
az is kiderül, hogy én eljutottam az elfogadásához.
Bôvebben: www.bekesmegye.com

Az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság negatív hatásainak mérséklésére Békés Megye Képviselô-testülete 2009 januárjában megalkotta a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programját, amelyben rögzítette, hogy Békés
megye fejlôdéséhez elengedhetetlen a megyében mûködô vállalkozások versenyképességének növelése, a munkaerôpiac élénkítése. Ennek érdekében
saját, megyei szintû munkaerô-piaci adatbázis létrehozásáról döntött.
A Békés megyei állás online felület egy munkaerô-piaci adatbázis, amely a
megyében munkát keresôk és munkát kínálók adatait tartalmazza, elôsegítve a gyors és hatékony munkaerô-közvetítést. Békés Megye Önkormányzata a http:// allas.bekesmegye.com címen elérhetô adatbázis
mûködtetésével, további kiépítésének koordinálásával a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárt bízta meg. A szolgáltatás jelenleg a megye 7 települési könyvtárában elérhetô azok számára is, akik otthonukban nem rendelkeznek internetkapcsolattal.

A projektben jelenleg együttmûködô könyvtárak:
– Békés Városi Könyvtár, Békés
– Határ Gyôzô Városi Könyvtár, Gyomaendrôd
– Dérczy Ferenc Könyvtár és Közmûvelôdési Intézmény, Kondoros
– Általános Mûvelôdési Központ Községi Könyvtár, Szabadkígyós
– Közoktatási és Közgyûjteményi Intézmény Nyilvános Könyvtára,
Szarvas
– Könyvtár, Doboz
– Általános Mûvelôdési Központ Községi Könyvtár, Magyarbánhegyes
A tudásház 2011. évben 10 további könyvtárral kötött megállapodást, így
az álláskeresôk és állásajánlók hamarosan ezeken a regisztrációs pontokon is hozzáférhetnek az online felülethez.

A projekthez csatlakozó könyvtárak:
– Nagy Miklós Városi Könyvtár, Szeghalom
– Ladányi Mihály Könyvtár, Dévaványa
– Táncsics Mihály Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Kétegyháza
– Mogyoróssy János Városi Könyvtár, Gyula
– Czabán Samu Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Nagyszénás
– Mûvelôdési Ház és Könyvtár, Medgyesegyháza
– Általános Mûvelôdési Ház Könyvtára, Kunágota
– Községi Önkormányzat Közmûvelôdési Könyvtár, Ecsegfalva
– Általános Mûvelôdési Központ Közmûvelôdési Könyvtár, Zsadány
– Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Orosháza
Legyen partnerünk Ön is, regisztráljon az online felületen!

Bábszínházi workshop
A

Békés Megyei Napsugár Bábszínház öt
közalkalmazottal bôvítheti
munkatársai körét – döntött
nemrég a fenntartó Békés
Megyei Önkormányzat.
Nagy változás ez számukra,
hiszen amellett, hogy feladataik elvégzését segíti, az

elôadásszámot is növeli a
plusz munkaerô.
A társulat határozta meg,
milyen munkaköröket hirdet meg, és egy-egy új kolléga már el is foglalhatta helyét a napsugarasok között
az elôadások ügyelési, rendezôasszisztensi feladatai-

nak ellátójaként, illetve díszítôként, míg a bábkészítô kellékes állás betöltésére
jelenleg folynak a tárgyalások. Ám ami igazán megmozgatta a kis csapatot, az
az, hogy április 16–17-én
elôször válogattak a színészek között.

Mert a társulat úgy vélte,
a két fennmaradó álláshelyet hivatásos színészek,
bábszínészek körében hirdeti meg, és mindehhez
nem egy egyszerû meghallgatást, hanem workshopot
tartanak. Vagyis a jelentkezô
színészeket két napon át „figyelhették”, ismerkedhettek velük, ami azért jó, mert
az új társaknak egy igen kicsi társulatba kell majd beilleszkedniük, és arra gondoltak, a tizenkét jelentkezô talán könnyebben tud feloldódni, ha egyszerre, munka
közben keresik bábszínészi
képességeiket.
A workshopot két rendezô kolléga, Kuthy Ágnes és
Csathó Kata vezette, akik nem
elôször válogattak színészeket egy bábszínház számára,
és akik mindketten neves
képviselôi a bábos szakmának. Az eredmény lapzártánk
után született meg.

Amennyiben Ön munkáltató, töltse fel ajánlatát,
ha Ön állást keres, tekintse meg a kínálatot!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Farkasné Nagymihály Mónika, tel.: 06 30 535 5786

A GOP 4.1 Új Széchenyi Terv keretein belül Kombinált
Mikrohitel felvételére van lehetôség a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítványnál

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM
RÖVID BEMUTATÁSA:
• vissza nem térítendô támogatással kombinált mikrohitel kezdô
és mûködô mikrovállalkozásoknak
• legfeljebb 8 millió Ft (max. 60%) mikrohitel és
• legfeljebb 4 millió Ft (max. 45%) vissza nem térítendô támogatás
• meghatározott beruházásokra fordítható
• területi (földrajzi) lehatárolás van
• min. 10% önerô szükséges
• ingatlanfedezet szükséges
• FIX 7,9% kamat
A Kombinált Mikrohitel Programon belül vissza nem térítendô támogatás adható, fix kamatozású mikrohitellel ötvözve. A két rész egymástól elválaszthatatlan egységet képez. A Kombinált Mikrohitel két
konstrukció „ötvözete” így a mikrohitel finanszírozása az alapítványon keresztül történik, a vissza nem térítendô támogatásra vonatkozó hitelrész pedig a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. hatáskörébe tartozik. A mikrohitel igénylésére a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítványnál van lehetôség.
A pályázatok beadására 2011. április 5-tôl van mód, személyesen,
a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítványnál
(5600 Békéscsaba Kiss Ernô u. 3. sz. alatt).
További információkért, kérjük, keresse honlapunkat
a www.bmva.hu címen, illetve a konstrukció további feltételeirôl
a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon is tájékozódhat.
ELÉRHETÔSÉGEINK:
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 1–3.
Tel./fax: 66/442-520. Mobil: 30/466-8367; 20/466-7961
www.bmva.hu ⎮ info@bmva.hu
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Csúcsdöntésre készül Márton Anita
A huszonnégy éve fennálló magyar rekord megdöntésére készül ebben az évben Márton Anita,
a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club huszonkét éves dobóatlétája. A még utánpótlás korú versenyzô idén már átadta a múltnak a fedett pályás
magyar nôi súlylökôrekordot, de remélhetôleg ez
csak a kezdete volt egy 2011-es remek versenyszezonnak. A csabai klub atlétájával az idei tervekrôl és a jövô évi olimpiáról beszélgettünk.
– A fedett pályás Európa-bajnokságon nôi súlylökésben az
ötödik helyen végeztél, sôt a magyar rekordot is megdöntötted.
Számítottál ilyen évkezdetre?
– Azzal a céllal utaztam
az Európa-bajnokságra, hogy
bekerüljek a nyolcas döntôbe. Jól sikerült a formába
hozó idôszak, így bíztam
benne, hogy mindenképpen javítok az utánpótláscsúcson. Egy versenyen a
helyezés mindig függ attól,
milyen erôs a mezôny. Az
Eb-re nem jött el néhány
orosz és német versenyzô.
Ezzel együtt sem gondoltam, hogy az ötödik helyen
végzek, aminek utólag nagyon-nagyon örültem.
– Ezután jött a téli dobó Európa-kupa, ahol a korosztályodban az élen végeztél súlylökésben, diszkoszban pedig ezüstérmet szereztél. A felnôtt kontinensviadal után mondhatjuk
azt, hogy a fô versenyszámodban
ez kötelezô gyôzelem volt?
– Súlylökésben a tizenhét méter kilencvenkét centiméteres eredménnyel a
felnôtt mezônyben is az

élen végeztem volna. A
diszkoszvetés kiegészítô
szám, s ennek az ezüstéremnek azért is örülök, mert a
körülmények miatt idén
eddig összesen háromszor
tudtam gyakorolni a diszkoszvetést.
– A fedett pályás szezon
után szabadtéren is bízhatunk a
hasonlóan jó folytatásban?
– A szabadtéri idény lényegében most indul. Április második felében kéthetes
montenegrói edzôtábor szerepel a programban, s ott
már két versenyen is indulok. Van már meghívásom
Németországba, Portugáliába egy-egy nemzetközi viadalra, de a fô versenyek mindenképpen az U23-as Európa-bajnokság, majd augusztus közepén a kínai Universiadé és az augusztus végi
felnôtt világbajnokság lesznek. A vb-n szeretnék bekerülni a tizenkettes döntôbe.
– A helyezések mellett van-e
valamilyen konkrét célod az
eredményt tekintve?
– Szeretném megdönteni a felnôtt magyar rekor-

dot, amihez tizennyolc méter hatvanöt centimétert
kellene elérnem, vagyis a fedett pályás Eb-eredményhez képest mintegy fél métert kellene javulnom.
– Ezzel már az olimpiára is
kvalifikálnád magad?
– Valószínûleg ez az
eredmény már az A szintet
jelentené az olimpiára. Sajnos a magyar szövetség a
kvalifikációs szinteket idén
csak novemberben teszi
közzé.
– Ettôl függetlenül, gondolom, fel sem merül benned,
hogy nem leszel ott jövôre Londonban?
– Mindenképpen az a célom, hogy részt vegyek az
olimpián és minél jobb
eredményt érjek el!
MALATYINSZKI ANDRÁS

REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY • REJTVÉNY
1. A megyei múzeum névadója
5. Szabó Magda regénye, amelyben 8. Orlai Petrich Soma városa
a Sárrét is meghatározó szerep- 9. Ennek a családnak volt az uradal2. Focicsapat, aminek 2008–2009hez jut
ben Hevesi Tamás volt a vezetômi központja Geszt
edzôje
6. A békéscsabai Kôváry testvérek 10. Világszerte ismert, békéscsabai
zenekara a kilencvenes években
3. Itt született Jankó János festô
születésû modell, a Cool List
7.
Köztársasági
elnök, azt megelôzôHungary állandó szereplôje
4. Az olimpikon Kiss Gergely sporten református lelkész Szeghalmon
ága

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2011. ÁPRILIS

Májusi rendezvények
Április 30., II. „Szülôföldünk, Békés
Megye” Amatôr Mûvészeti Fesztivál GÁLA, Orosháza, Petôfi Mûvelôdési Központ (Orosháza, Kossuth L.
u. 1.), 17 óra
Április 30. – május 1., XIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál és
X. Suttyomba Népzenei Fesztivál, Gyomaendrôd, Selyem u. 124.
(Bethlen iskola udvara, LIDL mögött)
Április 30. – május 1., „UCCU NEKI
PÓSTELEK!” – Pósteleki Majális
Hétvége – XII. Csaba Honvéd Kupa
nemzetközi történelmi íjászverseny,
Békéscsaba, Pósteleki Szabadidô Park
Május 1., Majális, Mezôhegyes, MSEsportpálya
Május 1., Majális – Évadnyitó lóverseny, Orosháza, Bogárzói lóversenypálya
Május 1., Nagyszénásiak III. Nemzetközi Találkozója, Nagyszénás,
mûvelôdési ház
Május 1., Majális, fôzôverseny, erôs
emberek versenye, Füzesgyarmat,
Kastélypark fürdô
Május 1., Majális, IX. Nemzetközi
Mazsorett Fesztivál, Tótkomlós,
Erzébet liget
Május 1., Gyulai Civil Nap, Gyula,
Göndöcs-kert és Civil-ház
Május 1., Majális a Steigervald-tanyán, Gyula, Steigervald-tanya
Május 2., Nyitott kapu napja, Szarvas, arborétum
Május 3., Zorán-koncert, Szarvas,
evangélikus ótemplomban
Május 6., Gyalogtúra a Sámson várhoz, Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont
Május 6., Fülemülék éjszakája, Szarvas, Körösvölgyi Látogatóközpont
Május 6., Madarak és fák napja alkalmából vers- és prózamondó
verseny, Dévaványa, Réhely
Május 6–7., Szlovák Gyermekszínjátszók XVIII. Országos Szemléje,
Szarvas, Vajda Péter Mûv. Központ
Május 6–31., A vizek élôvilágáról – a
Pisztrángkör interaktív vándorkiállítása, Dévaványa, Réhely
Május 6., Békés Megyei Képzômûvészeti Szabadegyetem elôadás-sorozata Békés megyében élô
amatôr képzômûvészeknek, Békéscsaba, IBSEN Ház

Szupermaraton
Május 21–22.,
Békéscsaba–Arad–Békéscsaba

Egyéniben és váltóban futva, görkorival és biciklivel is lehet ebben
az évben is vállalkozni a mintegy
200 kilométeres táv megtételére.
A startpisztoly a csabai városháza
elôtt dördül el; az elsô nap az aradi
városháza-megyeháza elé érkeznek a versenyzôk. Másnap pedig
irány vissza a Jókai színház elé – de
más útvonalon, mint odafelé, így
biztos, hogy a mozgás öröme mellett látnivalóban is lesz része annak,
aki vállalkozik a tizennegyedik
nemzetközi szupermaratonra.

7.
8.
9.
10.
A színezett oszlop betûit fentrôl lefelé összeolvasva egy Békés megyei születésû
író, költô nevét kapja.
A helyes megfejtést a megyeháza címére (Békés Megyei Önkormányzat, 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton beküldôk között 3 x 2 db belépôjegyet sorsolunk ki a Békés
Megyei Jókai Színház elôadásaira és a Munkácsy Mihály Múzeum idôszaki kiállításaira.
Beérkezési határidô: 2011. május 13.
A borítékra, kérjük, írja rá a jeligét: Közlöny-rejtvény.
2011/2. számunk rejtvényének helyes megfejtése: Kristó Gyula.
A szerencsés nyertesek: Kovács Ildikó (Gyula); Nagy Emese Lilla (Gyula); Tóth Gabriella (Szeghalom). A nyerteseket postán értesítjük.

II. Békés Megyei Táncfesztivál
és 17. Táncgála
Április 29. – május 1.,
Békéscsabán, a Jókai színházban és a teátrum elôtt
A Rolling Stones dalaira épülô, Kakas címû darabbal a nemzetközi
hírû Gyôri Balett is Békéscsabára
látogat a tánc világnapja alkalmából
megtartott rendezvényre. Emellett
az Acid Jazz Dance Company táncpedagógusa, koreográfusa, Botta
Tibor által szervezett programok
között számtalan bemutatót csodálhatnak meg a három nap
alatt a táncmûvészet rajongói.

Május 6–7., III. Várfürdô Félmaraton és Váltófutás, „Fuss a sérült gyerekekért!”, Gyula, Várkert
Május 6–27., IX. Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Népi
Kézmûves Pályázat, Békéscsaba,
IBSEN Ház
Május 7., Mutasd magad, Dél-Békés! – gálamûsor, Mezôhegyes, József
Attila Általános Mûvelôdési Központ
Május 7., Kick-Box Diákolimpia, Füzesgyarmat, sportcsarnok
Május 7., Lovas Baráti Nap, Füzesgyarmat
Május 8., Gyulai Virágok Vasárnapja, Gyula, Kossuth tér
Május 8., Három város teljesítménytúrák, Békés–Békéscsaba– Gyula
Május 8., V. Sárréti regionális páros biliárdverseny, Szeghalom, Vidratanya
Május 9. – június 10., Kincskeresés
földön és vízen – ökoturisztikai
ízelítô gyerekeknek, Békéscsaba,
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Május 10., Békéscsabai Irodalmi Estek, Békéscsaba, Phaedra Közéleti
Központ
Május 10., Madarak és fák napja,
Szarvas, Körösvölgyi Látogatóközpont
Május 11–13., IX. Orvoskonferencia
a szociálpolitika területén – Az
egészség érték, avagy egészségtudatos magatartás, Gyula, Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
Május 12. – július 17., Bohus Zoltán
üvegszobor-kiállítása, Békéscsaba,
Munkácsy Mihály Múzeum
Május 13., Kreatív nap – foglalkozásokkal, tanfolyamokkal, termékbemutatókkal egybekötött vásár,
gyöngyfûzés, Szarvas, Vajda Péter
Mûvelôdési Központ
Május 13–15., Olimpici Grand Prix,
Békéscsaba, sportcsarnok és vívóterem
Május 14–15., Múzeumok Majálisa,
Békéscsaba, Jankay Galéria
Május 14–16., IV. Gyulai Horgásztalálkozó, Gyula, Munkácsy-tó
Május 18., Kihívás Napja, Gyomaendrôd, intézmények, sportlétesítmények
Május 18., A felújított Erkel Emlékház ünnepélyes átadása, Gyula,
Apor tér
Május 18., Steinway zongoraavató
gála, Gyula, városháza díszterme

Május 19–22., XVIII. Csaba Expo
Nemzetközi Kiállítás és Vásár, Békéscsaba, városi sportcsarnok
Május 20., Kerékpárostúra Békéscsaba – Póstelek – Gyula útvonalon, Békéscsaba. Rajt: Körösök Völgye
Látogatóközpont
Május 20., V. Vésztôi Drámafesztivál, Vésztô, mûvelôdési központ
Május 20–21., VII. Anonymus Motoros Találkozó, Füzesgyarmat,
sportpálya
Május 21., Múzeumi Világnap és a
Vár Napja, Gyula, vár
Május 21–22., Ecsettel a ligetben,
Szarvas, Körös–Maros Nemzeti Park
Május 21–22., Hétpróbás Néptánciskola Tanévzáró, Békéscsaba, Békés Megyei Jókai Színház
Május 21–22., Országos Amatôr
Röplabdatorna, Gyula, tornacsarnok
Május 22., Békés Megyei Díjugrató
Lovas Bajnokság, Békéscsaba, Pegazus Lovasiskola
Május 23., Haán Lajos Szabadegyetem Földrajzi Tagozata, Hazai tájakon – Kétegyháza bemutatása,
Békéscsaba, TIT-székház
Május 23. – június 4., Százszorszép
Gyermekfesztivál és Városi Gyermeknap, Békéscsaba, a Békéscsabai
Kulturális Központ telephelyei
Május 26., VII. Középiskolai Sportparádé, Békéscsaba, városi sportcsarnok
Május 27., Gyermeknap – 100 Folk
Celsius, Mezôhegyes, József Attila Általános Mûvelôdési Központ
Május 27., Faluszintû gyermeknap,
Gerla, Gerlai Általános Mûv. Központ
Május 27., Kaláka együttes koncertje, Csorvás, mûvelôdési ház színházterme
Május 28., Ötpróba – kerékpárverseny, Szarvas, Fô tér
Május 28., IX. Bogrács Napja – paprikáskrumpli-fôzô verseny, Gyomaendrôd, Öregszôlô
Május 28., Dél-alföldi Szlovák Kulturális Nap és Szárazkolbász
Fesztivál, Tótkomlós, Dél-alföldi
Szlovák Regionális Kulturális Központ
Május 29., Városi Gyermeknap, Füzesgyarmat, sportcsarnok
Május 29., Gyermeknap, Orosháza,
Gyopárosfürdô, Gyógy-, Park- és Élményfürdô

Szent György-nap
Április 30., Mezôhegyes
A sárkányölô szent napja alkalmából tartott rendezvényen korán
kezdôdnek a programok Mezôhegyesen: 9 órától múzeumi séta,
majd egy órára rá Gránic túra a
kerékpárosoknak. A mûvelôdési
központban kiállítások (Polgárosodás; Nézz körül a Maros-háton!) lesznek látogathatók, míg délután izgalmas elôadások hallgathatók meg katonaszentekrôl, katonaemlékekrôl. De lesz még egyebek mellett Barangoló csûrdöngölô is
a Harruckern táncegyüttessel és a Ludas zenekar kézmûves foglalkozásával.
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Info:

+36-30/458-8481

www.csabaisorfesztival.hu

